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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FONOLLOSA  
CELEBRADA EL DIA 24 DE MAIG DE 2012 

 

 

 

MEMBRES ASSISTENTS 
 

Alcalde President  

3er. Tinent d’Alcalde 

 

Sr. Jaume Serarols i Beltran 

Sr. Ivan Garcia i Fernández 

Regidor Sr. Jordi Barcons i Jimenez 

Regidor 

Regidor 

 

Sr. Eloi Hernàndez i Mosella 

Sr. Ernest Sánchez i Molina 

 

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 11 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. Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 17 reguladora de la Taxa per la prestació 

de Serveis d’ajuda a domicili i altres serveis assistencials i creació de l’Ordenança 

Fiscal núm. 22 reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis de Casals 

Infantils i altres activitats similars: Aprovació provisional 

 

2. Actualització del Pla de Protecció civil de Fonollosa – Pla d’Actuació Municipal per 

Nevades:  Aprovació. 

 

 

 



 
El Sr. Alcalde excusa l’assistència dels senyors Joan Grau Comas, Judit Baraldés i  Goretti Vila 
 

Comprovat el quòrum d’assistència el President disposa l’inici de la sessió. 

 

 

1.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17 REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
PRESTACIÓ DE SERVEIS D’AJUDA A DOMICILI I ALTRES SERVEIS ASSISTENCIALS I CREACIÓ 
DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS 
SERVEIS DE CASALS INFANTILS I ALTRES ACTIVITATS SIMILARS: APROVACIÓ PROVISIONAL 

 

Vist que l’Alcaldia, en data 21 de maig de 2012, ha emès la següent proposta d’acord: 

“L’Ajuntament de Fonollosa ve prestant, des de fa diversos anys,  el servei de Casals Infantils per a 

infants de 3 a 14 anys, la taxa per la prestació dels quals es troba inclosa actualment a l’Ordenança Fiscal 

núm. 17, reguladora de la Taxa del servei a domicili i altres serveis assistencials. 

Atès que es considera convenient aprovar una ordenança fiscal específica que reguli la Taxa per la 

prestació dels serveis de Casals Infantils i altres activitats similars. 

Atès l’estudi econòmic financer confeccionat a aquest efecte i d’acord amb allò que disposen els articles 

15 a 19  del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

reguladora  de les Hisendes Locals, 

PROPOSO AL PLE l’adopció dels següents ACORDS: 

PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’art. 6.1 de l’Ordenança Fiscal núm. 12 reguladora 

de la Taxa per la Prestació de Serveis d’Ajuda a domicili i altres serveis assistencials, en el qual es 

suprimeix l’apartat III de les tarifes, corresponent als serveis assistencials per esplais, quedant redactat de 

la següent manera:  

Article 6. Quota tributària 

1. La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia de serveis assistencials que s’hagin 

sol�licitat o que s’utilitzin 

A aquest efecte, s’aplicaran les tarifes següents: 

 Tarifa / Servei 

I - Servei d’ajuda a domicili          Gratuït 

 

II - Altres serveis assistencials Tar Tarifa / Servei 

Préstec de material ortopèdic 12,50 € 

Taller Cuida’t per dins, cuida’t per fora 11,00 €/mes 

Taller Gimnàstica persones adultes 12,00 €/mes 

Taller Informàtica persones adultes: 12,00 €/mes 

Taller informàtica per gent gran   6,00 €/mes 
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SEGON.-  Aprovar provisionalment l’Ordenança Fiscal núm. 22 reguladora de la Taxa per la Prestació de 

Serveis de Casals Infantils i altres activitats similars 

TERCER.-  Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’ acord provisional, així com el text 

complet de l’ Ordenança modificada i de l’Ordenança aprovada,  durant el termini de trenta dies hàbils, 

comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la 

Província. Durant el període d’exposició pública de 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 ’ A C O R D A  : 
 
Únic.- Aprovar la proposta de l’Alcaldia transcrita en la part expositiva del present acord.  
 

VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat.  
 
2.- ACTUALITZACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL DE FONOLLOSA – PLA D’ACTUACIÓ 
MUNICIPAL PER NEVADES:  APROVACIÓ. 
 
Vista la proposta d’acord que ha formulat l’Alcaldia en data 22 de maig de 2012 i que es transcriu 

a continuació: 

 

“Atès que durant aquest mes de maig s’han dut a terme els treballs d’actualització del Pla de Protecció 

civil de Fonollosa/ Pla d’Actuació Municipal per Nevades,  els quals han consistit bàsicament en: 

- Afegir el model de BAN amb les recomanacions a la població i el BAN amb una ordre 

d’evacuació o de confinament (punt 2 de l’annex 1) 

- Afegir el suport del servei comarcal de protecció civil 

- Afegir les dades dels mitjans de comunicació locals. 

- Eliminar el grup local sanitari 

- Actualitzar els càrrecs en l’organització municipal: comitè d’emergències, gabinet d’informació i 

director del pla. 

- Actualització de les dades de SECOPA i CRA 

- Inclusió de l’Escola Bressol Rexics en el llistat d’elements obligats s disposar del Pla 

d’autoprotecció d’acord amb el Decret 82/2010. 

- Actualització i modificació d’alguns telèfons  

 

Vist que l’art. 3 del Decret 210/1999, pel qual s’aprova l’estructura del contingut per a l’elaboració i 

homologació dels plans de protecció civil municipal, disposa que les actualitzacions i adaptacions del 



plans s’han d’aprovar per les corporacions municipals i trametre’s en la part que s’hagi adaptat o 

actualitzat a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, 

PROPOSO al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

PRIMER.- APROVAR inicialment l’actualització del  Pla de Protecció civil de Fonollosa/ Pla d’Actuació 

Municipal per Nevades. 

SEGON:  SOTMETRE a informació pública 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, als efectes que els 

qui tinguin un interès directe o resultin afectats, puguin examinar l’expedient i presentar-hi les 

reclamacions o al�legacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense 

haver-se presentat reclamacions, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.  

TERCER.- TRAMETRE el Pla de Protecció civil de Fonollosa/ Pla d’Actuació Municipal per Nevades 

actualitzat a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, un cop s’hagi acomplert el tràmit d’exposició 

pública”. 

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. 
 
      

Tractats tots els punts de l’ordre del dia el president aixeca la sessió a les 11,12 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 

 

 

 

 

 


