
 

AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 

 

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

CELEBRADA EL DIA 2 DE MAIG DE 2013 
 

 

MEMBRES ASSISTENTS 
 

Alcalde President  

1r. Tinent d’Alcalde 

2n. Tinent d’Alcalde 

3r. Tinent d’Alcalde 

Sr. Jaume Serarols i Beltran 

Sr. Joan Grau Comas 

Sra. Judit Baraldés i Santamaria 

Sr. Ivan Garcia Fernández 

Regidor Sr. Jordi Barcons i Jimenez 

Regidor 

 

Regidora 

 

Sr. Eloi Hernàndez i Mosella 

 

Sra. Goretti Vila i Fàbregas 

 

  

Secretària interventora  Sra. Rosa  Vilà i Pallerola 

 

Han  excusat la seva assistència el  senyor Ernest Sánchez Molina i la senyora Montserrat Barea Prados. 

 

A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Fonollosa, a les 20 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. 9 reguladora de la Taxa per la prestació del  Servei 

d’Escola Bressol : Aprovació provisional. 

 

2.-  Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 12 reguladora de la Taxa per la prestació de Serveis a 

la piscina municipal: Aprovació provisional 

 

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

 

1.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9 REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
PRESTACIÓ DEL  SERVEI D’ESCOLA BRESSOL : APROVACIÓ PROVISIONAL 
 
Es presenta a la consideració del Ple la  proposta d’acord que ha emès el regidor d’educació, senyor Eloi 

Hernàndez i Mosella, en dat 28 d’abril de 2013, i que es transcriu a continuació: 

 



“Atesa la necessitat de revisar les tarifes de la Taxa per la Prestació del Servei d’Escola Bressol, d’acord 
amb les recomanacions de l’estudi de costos elaborat per la Gerència de Serveis d’Educació de la 
Diputació de Barcelona. 
 
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 Jornada ordinària  (   5 hores) 140 €/mes 
2 Menjador i descans mensual (de 12 a 15 hores) 150 €/mes 

3 
Menjador  i descans (de 12 a 15 hores) per cada dia aïllat (màxim 10 al 
mes) 

8 €/dia 

4 Menjador i descans mensual  lactants (de 12 a 15 hores) 90 €/mes 

5 
Menjador i descans lactants (de 12 a 15 hores) per cada dia aïllat 
(màxim 10 al mes) 

5 €/dia 

6 Hora tarda mensual   (de 16 a 17 hores) 30 €/mes 
7  Hora addicional puntual 3,5 €/hora 
8 Quota manteniment plaça (blindada fins 1 desembre) 45 €/mes 
9 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 2 i 4, corresponents al menjar dels dies que el nen/a no gaudeixi del servei. 
 
2. En situacions d’escassa capacitat econòmica, les tarifes contingudes en el punt anterior es reduiran en 
un 50%. 
 
A efectes d’obtenir aquesta reducció, s’haurà de presentar la corresponent sol�licitud, adjuntant còpia de 
l’última declaració d’IRPF, en el Departament de Serveis Socials. Aquest Servei informarà sobre la 
procedència d’aplicar el benefici sol�licitat. 
 
3. En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica per a satisfer les tarifes anteriors, es prestaran els 
serveis gratuïtament, previ informe de l’Àrea de Serveis Socials. 
 
4.- En situacions de família nombrosa o família monoparental, les tarifes contingudes en el punt anterior, 
es reduiran un 10% . 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. 
 
5.- Les bonificacions contingudes en els punt 2, 3 i 4 només s’aplicaran en els casos de persones 
empadronades en els municipis de Fonollosa, Aguilar de Segarra i Rajadell. 
 
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. 
 

Per tot això, S’ACORDA: 

 

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

 

VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat. 

 

 
2.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12 REGULADORA DE LA TAXA PER LA 

PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA PISCINA MUNICIPAL: APROVACIÓ PROVISIONAL 

 
Es presenta a la consideració del Ple la  proposta d’acord que ha emès el regidor d’Esports, senyor Ivan 

Garcia Fernández, en data 29 d’abril de 2013, i que es transcriu a continuació: 

 

“Atesa la necessitat de modificar les tarifes de la Taxa per la Prestació de Serveis en la Piscina municipal, 
per tal de potenciar l’ús d’aquest equipament municipal i adequar-les a les necessitats actuals. 
 
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. 12 , 
Reguladora de la Taxa per la Prestació de Serveis en la Piscina Municipal, el qual quedaria redactat de la 
següent manera: 
 
Article 6. Quota tributària 
 

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



 
a) Abonament individual per temporada Import 
- General (a partir de 3 anys) 15 € 
- Jubilats. 13 € 
- Minusvàlids (minusvalia superior al 50%) 13 € 
b) Abonament familiar per temporada  
- Família 2 membres  29 € 
- Família 3 membres  42 € 
- Família 4 membres  54 € 
- Família 5 membres  65 € 
- Famílies de mes de 5 membres per cada membre  addicional  13 € 
b) Entrades Feiners Dissabtes i Festius 
- Infantil (més de 3 anys i fins a 16 anys) 2,00 € 2,50 € 
- Adult (més de 16 anys) 3,00 € 4,00 € 
 
Als efectes d’aplicació de les tarifes anteriors, s’entén com a família el nucli format per un matrimoni o 
parella de fet i els seus fills i, en el cas de família monoparental,  per un dels progenitors i els seus fills. 
 
2- Podran gaudir dels serveis de la piscina municipal de forma gratuïta: 
 

a) Els nens fins a 3 anys. 
b) Els esplais del municipi de Fonollosa, durant els dies i hores que durin aquests esplais. 

 
3.- Podran gaudir dels serveis de la piscina municipal a preu reduït de 1,10 euros per nen/a, els grups 
d’esplai , escoles o similars de fora del municipi de Fonollosa. 
 
4.- En el cas de centres d’acollida, o qualsevol tipus d’entitat de caràcter benèfic i/o sense ànim de lucre a 
càrrec de nens o persones desprotegides, se’ls aplicarà la tarifa de 13 euros a cadascun dels individus. 
 
SEGON.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de  l’art. 8.3  de l’Ordenança Fiscal núm. 12 , 
Reguladora de la Taxa per la Prestació de Serveis en la Piscina Municipal, el qual quedaria redactat de la 
següent manera: 
 
“El pagament de la taxa, en el cas d’abonament de temporada, es farà a les oficines municipals i el 
pagament de les entrades, pels usuaris que no tenen abonament, s’efectuarà en el recinte de la piscina.” 
 
TERCER.-  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 111, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim Local, a l’article 
178 del Decret 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya i 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.” 
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Per tot això, S’ACORDA: 

 

Únic.- Aprovar, en tots els seus termes, la proposta d’acord 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 20,30 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 

 

 

 

 


