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

CELEBRADA EL DIA 8 DE MAIG DE 2014 
 
 

MEMBRES ASSISTENTS 
 
Alcalde President 
2n. Tinent d’Alcalde 
Regidor 

 
Sr. Jaume Serarols i Bertran 
Sra. Judit Baraldés i Santamaria 
Sr. Ivan Garcia Fernandez 

Regidor Sr. Jordi Barcons i Jimenez 
Regidor 
Regidor 
Regidora 
Regidora 

Sr. Eloi Hernàndez i Mosella 
Sr. Xavier Camarasa i Palomes 
Sra. Goretti Vila Fàbregas 
Sra. Montserrat Barea Padros 

  
Secretària interventora  Sra. Olga Reig Marin 
interina 
 
A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Fonollosa, a les 20 hores i 13 minuts 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 .Aprovació del compte de recaptació de l’Organisme de Gestió Tributària de l’exercici 2013. 

5. Adjudicació del contracte derivat de l’acord marc i la seva prorroga, del subministrament 
d’electricitat destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català de Desenvolupament 
Local a l’empresa Endesa SAU 

6. Aprovació del Pla d’Autoprotecció de la Llar d’Infants municipal Rexics. 

7. Adhesió a la commemoració del centenari de la Mancomunitat de Catalunya 

8. Moció per la sanció dels immobles permanentment desocupats propietat d’entitats financeres i 
altres grans empreses. 



9. Informacions de l’Àrea de Territori. 
 

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

11. Informacions de l’Àrea Interna. 
 

12. Precs i preguntes 
 
El president excusa l’assistència del regidor senyor Joan Grau Comas. 
 
Comprovat el quòrum d’assistència el President disposa l’inici de la sessió. 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’ACTES DE SESSIONS ANTERIORS. 
 
 Vist l’esborrany-minuta de l’acta de sessió ordinària del ple de l’ Ajuntament celebrada el dia 19 de 
desembre de 2013, i la de 16 de gener de 2014,  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 19 de desembre de 2013 i 
de 16 de gener de 2014. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat.  
 
2.-  DECRETS D’ALCALDIA: DONAR COMPTE I, SI S’ESCAU, RATIFICACIÓ. 

 L’Alcaldia - Presidència, de conformitat amb allò que disposa l'article 42 del R.O.F., aprovat per Reial 
Decret  2568/1986,  de 18 de novembre,  dóna  compte al Ple  de  la  Corporació dels  decrets i 
resolucions adoptades, per tal que els/les Srs./Sres. regidors/res coneguin el desenvolupament de 
l'administració municipal, als efectes del control i fiscalització que preveu l'article 22.2.a), de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
Els decrets i resolucions que es donen compte en aquesta acta comprenen del núm. 230/13 al 251/13 i 
del núm. 01/14  al  62/14ambdós inclosos. 
 
 
Es sotmet a ratificar  pel Ple de l’Ajuntament el decret núm. 45/2014 , dels marcs pressupostaris 2014-
2017:  
 
L’Alcalde-president, a grosso modo, comenta els percentatges de variació per anualitats en aquest marc 
pressupostari 2014- 2017  ( % variació 2015/2014, 2016/2015 i 2017/2016) 
Per tal de complir amb l’estabilitat pressupostària, i en concret amb la regla de la despesa 
Pressupost previsió 
 
“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 45/2014 
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Procediment:  Gestió Pressupostària 
   Marcs pressupostaris 2014-2107 
Òrgan:                Alcalde – President 
Disposició:  Resolució 
 
 
1.- Antecedents de fet: 
 

I. La normativa vigent en matèria d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix 
l’obligació per a les administracions públiques, entre elles, la local, de formular uns marc 
pressupostaris a mitja termini, en aquest cas, per al període 2014-2017. 
 

II. Per part dels serveis financers municipals s’ha elaborat la documentació corresponent als 
esmentats marcs pressupostaris, que a més d’incorporar-se a la documentació del 
pressupost, s’ha de lliurar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques abans del dia 
31 de març de 2014. 

 
III. És necessari, doncs, procedir a la seva aprovació, sense perjudici de la seva incorporació al 

pressupost d’aquesta anualitat, i sotmetre’l a la consideració i aprovació del ple de la 
Corporació. 

 
2.- Fonaments de dret: 
 
1er.- La normativa aplicable és la següent: 
 

- Art. 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera (LOEPSF). 

- Ordre HAP/ 2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions tributàries 
de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/ 2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

 
2on.- L’esmentada normativa estableix, en el seu article 6, l’obligació de trametre informació sobre els 
marcs pressupostaris a mig termini en els que s’emmarcarà l’elaboració dels pressupostos de les entitats 
locals, i l’article 5 de l’esmentada Ordre estableix que la remissió es farà a través dels sistema que 
estableixi el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques MINHAP. 
 
En conseqüència de tot el què s’ha exposat, aquesta ALCALDIA – PRESIDÈNCIA, en ús de les facultats 
que li atorguen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
(LRBRL) i 53 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 (TRLMC),  
 
HA RESOLT: 
 
 
Primer.- APROVAR la documentació comprensiva dels marcs pressupostaris de l’Ajuntament de 
Fonollosa del període 2014-2017, elaborada d’acord amb els formularis determinats pel  MINHAP, que 
s’adjunta a la present Resolució i que queda diligenciada en aquest sentit a l’expedient; sense perjudici de 
la seva incorporació a l’expedient del Pressupost General de la corporació per a l’exercici de 2014. 
 
 
 



Segon.-  DETERMINAR que la present resolució i els marcs pressupostaris de què porta causa, sigui 
RATIFICADA pel ple de la corporació, en la primera sessió que celebri, i alhora que s’incorpori a 
l’expedient del pressupost general per a aquest exercici de 2014. 
 
Ho mana i signa el Sr. Jaume Serarols i Beltran, alcalde – president de l’Ajuntament de Fonollosa, davant 
meu la Secretària accidental que en dono fe. 
 
Fonollosa, 27  de març  de 2014” 
 

VOTACIÓ:  Es ratifica el decret  45/2014 per unanimitat.  
 

3.- SEGUIMENT D’ACORDS. 
 

Per l’alcaldia es fa un resum i seguiment dels acords adoptats en els darrers plens el resum dels quals és 
el següent:  
 

o S’ha finalitzat el període per presentar al·legacions en relació aprovació a l’aprovació inicial del 
POUM, i s’està  analitzant i estudiant les diverses al·legacions presentades 

o aprovar conveni col·laboració Rajadell – Fonollosa (tramitat) 
o Conveni servei taxi  (tramitat) 
o adhesió conveni adhesió (tramitat) 
o PAESC ( enviat) Sostenible 
o Conveni talús ( enviat) 

 

4.- APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ DE L’ORGANISME DE LA GESTIÓ 
RECAPTATÒRIA DE L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE L’EXERCICI 2013 
 
La regidora delegada d’hisenda i Administració, la Sra. Judith Baraldés Santamaria, que es sotmet a 
aprovació del compte de recaptació de l’organisme de l’organisme de gestió tributària de l’exercici 2013, 
que es desglossa en el pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2013, tan 
els rebuts com les liquidacions; i els pendents de cobrament en període executiu en data 31 de desembre 
de 2013, que inclou els rebuts i les certificacions, en concret la regidora especifica que entre els pendents 
de cobrament , s’hi inclou quotes d’urbanització de Canet de Fals. 

 
“Proposta d’acord d’Alcaldia al Ple de l’Ajuntament 

 

Disposició: Acord d’aprovació del compte de la Gestió recaptatòria de l’Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona durant l’exercici 2013 

Òrgan: Ple de l’ajuntament 

 

Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària durant l'exercici 
2013 i corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés directe, així com a 
certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per l'Ajuntament. 
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Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els fons 
transferits a l’ens. 

 

Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a cobrar, com estableix 
l'article 209.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de 
març, i que importa les quanties següents: 

 

Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2013: 

 

Rebuts 0,00 € 

Liquidacions 6.254,92 € 

 

Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2013: 

 

Rebuts 129.614,59 € 

Certificacions 375.830,70 € 

 

Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions a favor de 
l'ORGT s'ha practicat correctament. 

Atès l’informe favorable de la secretaria-interventora accidental de l’Ajuntament, 

 

PROPOSO AL PLE DE L’AJUNTAMENT l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Aprovar el Compte de la Gestió Recaptatòria de l’exercici 2013 elaborat per l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, d’acord amb les dades transcrites en la part expositiva. 

 

Segon.- Notificar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària” 

 

Atesa la proposta anterior 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 dels assistents. 

5.-  ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DERIVAT DE L’ACORD MARC I LA SEVA PRORROGA, DEL 
SUBMINISTRAMENT D’ELECTRICITAT DESTINAT ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT 
PEL CONSORCI CATALÀ DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L’EMPRESA ENDESA SAU 



 
El Sr. Alcalde-President, exposa que es podia contractar amb qualsevol  empresa el subministrament; i 
que respecte, es va sol·licitar estudis a Diputació de Barcelona. 
 
Exposa que per en la present, es proposa l’adhesió del contracte marc de subministrament d’electricitat 
del Consorci Català de desenvolupament Local  amb l’empresa Endesa SAU, per disposar de millor 
condicions, preu que disposen els municipis que s ’hi adhereixen. 
 
  
“PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE FONOLLOSA D’AJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
DERIVAT DE L’ACORD MARC I LA SEVA PRORROGA, DEL SUBMINISTRAMENT  D’ELECTRICITAT  
DESTINAT ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL  A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA SAU (Exp. 2012/01) 

 

Títol: Expedient de contractació derivat de l’acord marc de subministrament d’electricitat destinat als ens 
locals adjudicat a l’empresa Endesa Energia SAU 
 

ANTECEDENTS 

 

I. Amb la culminació del procés de liberalització del mercat elèctric, des de l'1 de juliol  de 2009 es 
produeix un canvi en el sistema de tarifes elèctriques i es passa d'un sistema de tarifes 
regulades a un sistema de mercat lliure en aplicació de la Directiva Europea 2003/54/CE sobre el 
mercat elèctric. Amb la finalitat d'introduir competència en el sector i separar les activitats del 
sistema elèctric, es diferencien les empreses distribuïdores d'energia elèctrica i empreses 
comercialitzadores,  que facturaran l'energia elèctrica als consumidors finals. El consumidor pot 
contractar el subministrament elèctric a una empresa comercialitzadora al mercat lliure a un preu  
pactat lliurement. 

 
II. L’Ajuntament de Fonollosa no ha contractat el subministrament elèctric al mercat lliure,  d’acord 

amb el que preveu el RD 485/2009 de 3 d’abril,   i en conseqüència,  està pagant  la Tarifa 
d’últim recurs (TUR) i un recàrrec en els subministraments amb una potència contractada 
superior als 10kw. Per aquest motiu,  es fa del tot necessari contractar l’aprovisionament del 
subministrament elèctric amb una comercialitzadora autoritzada i uns preus adequats al mercat 
energètic actual. Actualment, l’Ajuntament de Fonollosa té contractat el subministrament 
d’energia elèctrica amb l’empresa Endesa Energia XXI. 
 

III. El 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local 
va adjudicar el subministrament d’electricitat,  destinat a les entitats locals de Catalunya 
membres del Consorci (Exp. 2012/01), a l’empresa Endesa Energia SAU, havent- se formalitzat 
el corresponent contracte administratiu en data 19 de març de 2013 amb una durada d’un any, 
des de l’1 d’abril de 2013 fins el 31 de març de 2014 i la relació de preus unitaris que tot seguit 
es detallen: 

 
 
Terme d´energia Terme de potència 
       Preus (€/MWh) Euros/ kW i any 
P1 P2 P3 P1 P2 P3 

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A) 15,754249 9,452549 6,301700 
  152,356   Sublot 2 (2.1A) 35,517224     

177,553   86,943 Sublot 3 (2.1 DHA) 35,517224     
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  150,938   Sublot 4 (2.0 A) 21,893189     

183,228   63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189     

IV. En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’Acord marc entre el Consorci 
Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia SAU.  Posteriorment, en data 11 de juny de 
2013, la Comissió Executiva aprovà la modificació del contracte de l’Acord marc completant la 
seva oferta amb la incorporació de la tarifa de mitja tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels preus 
unitaris que tot seguit s’indiquen: 

 
Preus terme de Potència 
  
T.A.(*) P1 P2 P3 P4 P5 P6 
3.1A 25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000 
6.1 17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837 
(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).  

 
Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i sense  IVA) 
  

PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 
T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 
3.1A TP-DH3C 138,231 119,319 85,149 0,000 0,000 0,000 
6.1 TP-DH6B 171,405 138,415 114,815 90,875 84,756 69,520 

 
 

V. En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva ha aprovat la proposta d’acord relativa a la 
pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de 
març de 2015, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga, la qual va 
mostrar la seva conformitat dins el període d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP.  

 
VI. En el document del contracte administratiu subscrit entre el Consorci Català pel 

Desenvolupament Local i Endesa Energia SAU en data 19 de març de 2013 hi figura com Annex 
el document acreditatiu d’haver constituït la corresponent garantia definitiva dels contractes 
derivats de l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica amb destinació als ens locals de 
Catalunya per un import de 1.893.860,00 €. 

 
VII. S’ha acreditat per part dels serveis jurídics de Secretaria i d’Intervenció  d’aquest Ajuntament de 

Fonollosa la viabilitat jurídica i econòmica d’utilitzar la contractació derivada de l’Acord marc 
adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local en el lot de subministrament d’energia 
elèctrica a favor d’Endesa Energia SAU. 

VIII. Així mateix consta el caràcter favorable sobre l’adhesió d’aquest Ajuntament, al sistema de 
contractació centralitzada que amb destinació als ens locals de Catalunya es realitzi en les 
adquisicions en les diverses categories de béns mobles, productes i serveis pel Consorci de 
Desenvolupament Local de Catalunya. 

 

FONAMENTS DE DRET 
 
1r. Subscripció de contractes 
 



Article 22 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre ((d’ara endavant, TRLCSP) en que es determina que els ens, organismes i 
entitats del sector públic no poden subscriure altres contractes que els que siguin necessaris per al 
compliment i la realització dels seus fins institucionals  
 
2n. Acords marc 
 
Article 196 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic  (d’ara en endavant TRLCSP), que determina que els òrgans de 
contractació podran concloure acords marc amb un o varis empresaris per tal de fixar les condicions a 
què s’han d’ajustar els contractes que pretenguin adjudicar durant un determinat període de temps. 
 
Article 156 del TRLCSP  pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura 
per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals.  

3r. Adhesió a sistemes de contractació 

Article 205 del TRLCSP, en quan regula l’adhesió a sistemes externs de contractació centralitzada de les 
Entitats locals:  

“1. Las Comunidades Autónomas y las Entidades locales, así como los Organismos autónomos y entes 
públicos dependientes de ellas podrán adherirse al sistema de contratación centralizada estatal regulado 
en el artículo 206, para la totalidad de los suministros, servicios y obras incluidos en el mismo o sólo para 
determinadas categorías de ellos. La adhesión requerirá la conclusión del correspondiente acuerdo con la 
Dirección General del Patrimonio del Estado. 

2. Igualmente, mediante los correspondientes acuerdos, las Comunidades Autónomas y las Entidades 
locales podrán adherirse a sistemas de adquisición centralizada de otras Comunidades Autónomas o 
Entidades locales.” 

4t. Altres consideracions.  
 
Article 23.2 del TRLCSP sobre prórrogues previstes en la durada dels contractes. 
 
Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc del subministrament 
d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 2012/01) en quan a 
l’adjudicació i formalització dels contractes derivats de l’Acord marc. 
 
Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc del subministrament 
d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 2012/01) en quan als 
periodes de pròrorga de la durada del contracte. 
 
5è. Marc competencial  
 
La nova redacció dels articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració 
local (LRSAL),  ha significat una modificació substancial de l’àmbit competencial dels municipis.  
 
En aquest sentit, l’anterior redactat de l’article 25, regulava en la lletra l) “alumbrado público” , en canvi, en 
l’actual redactat no s’esmenta expressament aquesta competència municipal. En canvi, a l’article 26, si 
que s’assenyala que en tots els municipis s’ha de prestar el servei “d’enllumenat públic” , però sota la 
“coordinació” de la Diputació de Barcelona, tal i com assenyala el seu apartat 2on. de l’esmentat 
precepte. 
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Aquesta “coordinació”, equival pràcticament a “titularitat”, tota vegada,  implica que sigui la Diputació qui 
proposi, de conformitat amb els municipis afectats, al Ministeri d’Hisenda i administracions públiques la 
forma de prestació, consistent en la prestació directa per la mateixa Diputació o la implantació de 
fórmules de gestió compartida a través de consorcis, mancomunitats i altres fórmules. 
 
En tot cas, el mateix precepte (art. 26) estableix que “quan la Diputació o entitat equivalent assumeixi la 
prestació d’aquests serveis, repercutirà el cost efectiu” del mateix al municipi corresponent. 
 
Aquest escenari futur, implica que els municipis afectats, fins tant quan, la Diputació provincial no 
n’assumeix la coordinació, n’ha de continuar prestant el servei, ja que la qualitat de vida dels seus 
habitants i la seguretat ciutadana fa primer aquesta possibilitat. No és acceptable, ni procedent, deixar de 
prestar un servei tan bàsic com aquest a la ciutadania, oi més, quan el municipi ostenta el principi de 
subsidiarietat previst a la normativa europea (article 2 tractat UE). 
 
A l’àmbit català, l’article 84 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC) aprovat per la LO 2/2006, de 19 
de juliol,  regula les “competències locals”, garantint als municipis un nucli de competències pròpies que 
han de ser exercides per aquestes entitats amb plena autonomia, subjecte només a control de 
constitucionalitat i de legalitat. 
 
En l’apartat 2on. d’aquest precepte, s’assenyala que “els governs locals de Catalunya tenen en tot cas 
competències pròpies sobre les matèries següents, en els termes que determinin les lleis: 

c) L’ordenació i la prestació dels serveis bàsics a la comunitat. 
 
El desenvolupament legislatiu a Catalunya es troba al 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 (TRLMC), que en el seu article 
6.1 estableix que “els ens locals es regeixen pel que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, per aquesta llei i totes les altres disposicions específiques i complementàries, i per 
reglament orgànic i les ordenances pròpies”. 
 
I a l’article 66, a l’hora de regular les competències municipals, en determina “l’enllumat públic”  (apartat l) 
com a propi municipal, i a l’article 67, apartat 1, quan regula els “serveis mínims” n’estableix l’enllumenat 
públic (lletra a). 
 
Així, tenint en compte la normativa esmentada anteriorment, resulta que l’adhesió (o pròrroga) a l’acord 
– marc en matèria de contractació d’energia elèctrica, realitzat per Consorci Català de 
Desenvolupament Local (CCDL), s’ha de poder portar a terme des del punt de vista dels municipis que 
s’hi vulguin acollir (o ja hi estiguin acollits i vulguin prorrogar-lo) d’acord amb el marc competencial citat; 
tenint en compte que (i) en exercici de les competències municipals pròpies, la realització de qualsevol 
activitat i servei municipal en edificis, instal·lacions i equipaments necessita d’aquest servei d’energia 
elèctrica per al seu adequat funcionament, i (ii) respecte a l’enllumenat públic haurà de continuar prestant 
aquest servei, fins tant quan la Diputació (en aquest cas de Barcelona) n’assumeixi la coordinació. 
 
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats 
anteriorment PROPOSO al Ple l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 

PRIMER: Aprovar l’adhesió a l'acord d'adjudicació del contracte derivat de l'Acord marc del 
subministrament d'electricitat destinat als ens locals de Catalunya adjudicat a la societat Endesa Energia 
SAU per part del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL),  i a la seva prorroga, en base als 
antecedents de fet i fonaments de dret que figuren a la part expositiva d’aquesta proposta. 
 



SEGON: Adjudicar a favor de l'empresa Endesa Energia SAU el contracte de subministrament d'energia 
elèctrica de l'Ajuntament de Fonollosa com a derivat de l'Acord marc i la seva pròrroga, pel 
subministrament d'energia elèctrica als ens locals de Catalunya (expedient 2012/01),  adjudicat pel 
Consorci Català pel Desenvolupament Local, a l’empresa Endesa Energia SAU, en data 29 de gener de 
2013,  pel període que va des de l’1 d’abril de 2013 al 31 de març de 2015.  
 
TERCER. Determinar que les condicions d’execució del contracte seran les establertes en el Plec de 
clàusules administratives particulars de l’Acord marc i la seva modificació,  les condicions particulars del 
subministrament elèctric que figuren en l’Annex d’aquest acord en allò que no contradiguin ni s’oposin a 
les previsions del Plec de l’Acord marc i la seva modificació i els preus establerts en el quadre següent: 
 
Terme d´ energia Terme de potència 
       Preus (€/MWh) Euros/ kW i any 
P1 P2 P3 P1 P2 P3 

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A) 15,754249 9,452549 6,301700 
  152,356   Sublot 2 (2.1A) 35,517224     

177,553   86,943 Sublot 3 (2.1 DHA) 35,517224     
  150,938   Sublot 4 (2.0 A) 21,893189     

183,228   63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189     
 
Preus terme de Potència 
  
T.A.(*) P1 P2 P3 P4 P5 P6 
3.1A 25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000 
6.1 17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837 
(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).  

 
Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i sense  IVA) 
  

PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 
T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 
3.1A TP-DH3C 138,231 119,319 85,149 0,000 0,000 0,000 
6.1 TP-DH6B 171,405 138,415 114,815 90,875 84,756 69,520 

 
 
QUART.- Establir la relació de CUPS objecte de subministrament segons el llistat que consta en el 
document de condicions particulars del subministrament ja esmentat que figura com Annex d’aquest 
acord el qual com a document contractual serà subscrit per ambdues parts. 
 
CINQUÈ.- Autoritzar l’adhesió d’aquest Ajuntament de Fonollosa al sistema de contractació centralitzada 
que amb destinació als ens locals de Catalunya es realitzi en les diverses categories de béns mobles, 
productes i serveis que d’acord amb l’article 205 del TRLCSP, es realitzi pel Consorci Català pel 
Desenvolupament Local de Catalunya.  
 
SISÈ.- Determinar que, la prestació del servei d’enllumenat públic, en tant que competència que de 
coordinar la Diputació de Barcelona, la continuarà prestant l’ajuntament fins que la Diputació n’assumeixi 
dita coordinació, d’acord amb l’art. 26 de la LRBRL. 
 
SETÈ.- Facultar a l’Alcalde –President de l’Ajuntament de Fonollosa per la signatura amb l’empresa 
Endesa Energia SAU del Annex que configura el  document contractual específic del contracte derivat de 
l’Acord marc abans esmentat i a realitzar totes quantes actuacions siguin necessàries pel desplegament i 
execució del present acord. 
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VUITÈ.- Nomenar com a responsable del contracte per part d’aquest Ajuntament  de Fonollosa als 
efectes d’interlocució amb el Consorci Català pel Desenvolupament Local i l’empresa Endesa Energia 
SAU per la realització de gestions i resolució d’incidències en l’execució del contracte al tècnic municipal, 
Sr. Jaume Arimany Pujol.  
 
NOVÈ. Notificar els apartats primer, segon i tercer d’aquest acord a Endesa Energia Sau com empresa 
adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’electricitat per tal que en un 
termini màxim de vint dies hàbils formalitzi el document de condicions particulars que figura com annex 
d’aquest acord i on hi consta la corresponent relació de CUPS objecte dels subministraments.  
 
DESÈ. Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al Consorci Català pel 
Desenvolupament Local.” 
 
   
Atesa la proposta anterior 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 dels assistents. 

 

6.-  APROVACIÓ DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPALS REXICS  

 
1) Aprovació Pla Autoprotecció llar infants 

 

El Regidor d’Educació, el Sr. Eloi Hernàndez Mosella exposa la necessarietat  d’aprovar  un Pla 
d’Autoprotecció a la llar d’infants; i per aquest motiu es  va sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el 
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, un ajut tècnic consistent en el redacció del Pla 
d’Autoprotecció de la Llar d’Infants municipal Rexics. 

A continuació, el regidor exposa a grans trets, què és un Pla d’Autoprotecció i què ha de preveure ( quins 
són els protocols a seguir, quines són les mesures a adoptar i quins són els responsables municipals); i 
exposant, per últim que en data 12 de març de 2014 es va emetre informa favorable amb condicions a 
corregir, per part dels serveis tècnics de protecció civil del Consell Comarcal del Bages 

 

“PROPOSTA DEL REGIDOR – DELEGAT D’EDUCACIÓ  

 

Tràmit: Aprovació Pla d’Autoprotecció de la Llar d’Infants municipal Rexics 

1.- Antecedents de fet 
 



I. L’ Ajuntament de Fonollosa, en data 31 de maig de 2012,  va sol·licitar a la Diputació de 
Barcelona, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, un ajut tècnic consistent en 
el redacció del Pla d’Autoprotecció de la Llar d’Infants municipal Rexics.  

 
II. El Pla d’Autoprotecció de la Llar d’Infants municipal “Rexics” va ser elaborat per tècnics de la 

Gerència de Serveis d’Educació de l’ Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona 
i ha estat lliurat a l’Ajuntament de Fonollosa en data 7 de gener de 2014.  Aquest pla 
d’autoprotecció  consta dels següents documents:    
  
 Document 1. Identificació de la instal·lació, inventari, anàlisi i avaluació 
 Document 2. Inventari i descripció dels mitjans i mesures d’autoprotecció 
 Document 3. Manual d’actuació 
 Document 4. Implantació, manteniment i actualització 
 Annexes:  

 Annex 1: Directori de comunicacions 
 Annex 2: Formularis per a la gestió de les emergències 
 Annex 3: Plànols 
 Annex 4: Fitxes d’actuació 
 Annex 5: Consells de primers auxilis 
 Annex 6: Recull fotogràfic 

III. En data 12 de març de 2014, la tècnica de protecció civil del Consell Comarcal del Bages va 
emetre informe FAVORABLE a l’avaluació tècnica del Pla , amb consideracions a corregir, com a 
màxim, en la propera actualització o revisió.  

IV. El Pla d’Autoprotecció de la Llar d’Infants municipal “Rexics” es va presentar al Registre 
electrònic de Plans d’autoprotecció de la Generalitat de Catalunya,  mitjançant la plataforma 
HERMES, amb número de registre 9017E/10424/2014. 

 
2.- Fonaments de dret: 

 

1r.-  El Pla d’Autoprotecció (PAU) de la Llar d’Infants municipal “Rexics”, en tant que es tracta del PAU  
d’un centre i/o activitat d’interès per a la protecció civil local,  ha de ser homologat per la comissió de 
protecció civil municipal.  En el cas de municipis que no disposin de comissió de protecció civil, poden 
optar per delegar la seva funció d’homologació dels plans d’autoprotecció en la comissió comarcal de 
protecció civil o en la junta de govern del mateix ajuntament. En el cas que l’ajuntament no disposi de 
junta de govern, l’homologació pot ser delegada en el ple.  

2n.- La normativa d'aplicació és la continguda a les normes jurídiques següents: 

 

 Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya. 

 Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a 
adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures. 

 Decret 127/2013, de 5 de març, de fixació d’un nou termini per presentar determinats plans 
d’autoprotecció d’àmbit local i d’adequació dels plans d’autoprotecció dels espectacles 
públics, de les activitats recreatives i dels establiments i espais oberts al públic al Decret 
82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar 
mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures. 

 L’Ordre INT/193/2011, de 28 de juliol, per la qual es crea el Registre electrònic de plans 
d’autoprotecció. 
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3r.- L'òrgan competent per a la seva homologació és el ple de la Corporació, a l’empara d’allò que disposa 
l’article 16.3 del Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a 
adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures. 

 

En conseqüència de tot el què s'ha exposat, es proposa que per part del Ple de la Corporació, sigui 
adoptat el següent 

ACORD 

 

PRIMER:  HOMOLOGAR el  Pla d’Autoprotecció (PAU) de la Llar d’Infants municipal “Rexics”, el qual 
inclou els següents documents: 

 Document 1. Identificació de la instal·lació, inventari, anàlisi i avaluació 
 Document 2. Inventari i descripció dels mitjans i mesures d’autoprotecció 
 Document 3. Manual d’actuació 
 Document 4. Implantació, manteniment i actualització 
 Annexes:  

 Annex 1: Directori de comunicacions 
 Annex 2: Formularis per a la gestió de les emergències 
 Annex 3: Plànols 
 Annex 4: Fitxes d’actuació 
 Annex 5: Consells de primers auxilis 
 Annex 6: Recull fotogràfic 

 
En base als antecedents de fet, i fonaments de dret, que figuren a la part expositiva d'aquesta proposta 
d'acord. 
 
SEGON: ACORDAR que en la propera revisió o actualització del Pla com a màxim, es corregiran les 
mancances o incongruències detectades en l’informe d’avaluació tècnica del PAU. 
 
TERCER: FACULTAR a l'Alcaldia – Presidència d'aquesta Corporació Municipal, per a l'execució del 
present ACORD, i per a la signatura de quants documents siguin necessaris a l'efecte. 
 
 

QUART:  Registrar aquest acord al Registre electrònic de Plans d’autoprotecció de la Direcció General de 
Protecció civil de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el sistema d’informació HERMES.  

 

No obstant això, el PLE DE LA CORPORACIÓ, resoldrà el què cregui més adient.” 

 

Atesa la proposta anterior 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 dels assistents. 



 
 
7.- ADHESIÓ A COMMEMORACIÓ DEL CENTENARI DEL CENTENARI DE LA MANCOMUNITAT DE 
CATALUNYA 
 

“PROPOSTA D’ACORD 

 

El 18 de desembre de 1913 s’aprovà el Reial Decret que facultava a les Diputacions provincials a 
mancomunar-se. Els dies 20, 22 i 23 del mes de desembre es reuniren a l’antic palau de la Generalitat la 
junta de delegats de les quatre diputacions catalanes per tal de redactar l’estatut de la Mancomunitat de 
Catalunya. 

El 8 de gener de 1914 els delegats de les quatre diputacions catalanes, encapçalats pels respectius 
presidents, van subscriure el projecte de l’estatut de la mancomunitat i el 6 d’abril de 1914 es va constituir 
la Mancomunitat de Catalunya, fruit de la unió de les quatre diputacions i va ser escollit com a President 
de l’Assemblea de la Mancomunitat de Catalunya el President de la Diputació de Barcelona, Enric Prat de 
la riba, que s’erigia com a veritable inspirador de tot aquell procés. 

La institució naixia com a resultat de la suma de capacitats i esforços de les diputacions catalanes i amb 
la voluntat de servei a les expectatives de major reconeixement polític de Catalunya i com a instrument de 
modernització de les estructures existents i absents-des de les viàries fins les educatives i culturals. 

En un període de temps certament breu es van realitzar accions concretes per a la millora de la qualitat 
de vida i pel benestar de la ciutadania al temps que posaren les primeres pedres d’institucions culturals, 
científiques i acadèmiques que han estès la seva actuació fins els nostres dies. 

La mancomunitat de Catalunya va significar una gran aportació al progrés social, econòmic i nacional del 
nostre país i de la seva gent, al mateix temps que posarà les bases per a estructures i institucions 
culturals, científiques i educatives que perviuen en el temps, entre d’altes, l’Institut d’Estudis Catalans, la 
Biblioteca de Catalunya, l’Escola Superior de belles Arts, l’Escola Industrial o l’escola del Treball. 

Aquest 2014 es compleixen 100 anys des del naixement de la Mancomunitat, i, és per això que la 
Diputació impulsa la commemoració d’aquesta data tan important, i vol traslladar a la societat l’evidència 
de la feina feta per aquesta singular institució. 

Sense la Mancomunitat, sense en Prat de la Riba, en Puig i Cadafalch i tanta altra gent, la Catalunya 
actual no seria pas la mateixa. Sense ells i el seu esperit i el seu treball no seríem on som. Perquè 
certament la gent de la mancomunitat sabien el que es feien, com si haguessin avançat cent anys en el 
temps, com si fos avui mateix, Prat de la Riba escrivia el 1917: 

“No hem  fet la Mancomunitat  per tenir una Diputació més gran, ni per donar a l’ànima catalana un petit 
cos d’administració subordinada, secundària: una província. 

Tots, anant més o menys enllà, qui deturant-se aviat, qui veient lluny encara el terme del seu ideal, tots 
volem per Catalunya un cos d’estat, tots sentim  que la voluntat popular catalana exigeix imperiosament, 
més o menys accentuades o atenuades, formes d’Estat”. 
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En conseqüència atesos els motius  exposats i la normativa aplicable, es proposa al Ple l’adopció dels 
següents  

ACORDS 

 

Primer.-ADHERIR-SE a la commemoració del centenari de la Mancomunitat de Catalunya, tot fent 
extensiva aquesta adhesió a la comunitat veïnal per tal de participar-ne i programar-ne els actes, si 
s’escau. 

Segon.-NOTIFICAR el present acord a la Diputació de Barcelona per al seu coneixement i efectes.” 

Atesa la proposta anterior 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 dels assistents. 

 

8.- MOCIÓ PER LA SANCIÓ DELS IMMOBLES PERMANENTMENT DESOCUPATS PROPIETAT 
D’ENTITATS FINANCERES I ALTRES GRANS EMPRESES 

 
El Sr. Alcalde-President, exposa de forma breu  el contingut de la Moció, i que es presenta en base a les 
previsions competències de les administracions locals , en relació al tema de referència, en la Llei 18/07 
de l’habitatge  

Una vegada conclosa la intervenció per part de l’Alcalde-President, el regidor d’educació, el Sr. Eloi 
Hernàndez , exposa que per tal de fer efectiva la moció, cal disposar de mitjans tècnics i materials, que no 
es disposen per part d’aquest Ajuntament;  tot exposant que, si aquest ajuntament es compromet a dur a 
terme una sèrie de mesures per dur a terme, fora bo que aquestes es duguin a terme. 

 
“INTRODUCCIÓ 
 
L'actual crisi ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de persones, que a causa de 
dificultats econòmiques sobrevingudes no poden cobrir les seves necessitats més bàsiques. Aquesta 
situació ha portat a milers de famílies a la impossibilitat de fer front a les quotes hipotecàries o del lloguer 
de la seva llar.  
 
La seva traducció social ha estat milers de desnonaments a tot l'Estat Espanyol i centenars de milers de 
persones que han vist vulnerat el seu dret a un habitatge digne, enfrontant-se a situacions de greu 
vulnerabilitat, precarietat extrema, pobresa, i exclusió social, econòmica i residencial.  
 
Segons dades del Consell General del Poder Judicial des de 2007 i fins setembre 2013, a l'Estat 
Espanyol, ja s'ha arribat a 500.000 execucions hipotecàries, de les quals 96.927 a Catalunya. Segons 
l'informe presentat pel Col·legi de Registradors de la Propietat, només durant l'any 2012, la banca va 
quedar-se més de 30.034 primers habitatges per impagament de crèdits hipotecaris. Això suposa 



115 desnonaments d'habitatge habitual per dia hàbil. Catalunya és la Comunitat Autònoma 
que encapçala tots els rànquings, tant d'execucions hipotecàries com de desnonaments. Segons les 
dades del Consell General del Poder Judicial de 2013 s'executen 45 llançaments al dia de mitjana. 
 
Ens trobem doncs davant d’una situació d'emergència habitacional que constitueix una autèntica 
anomalia en el context europeu. Com denuncia l'informe Emergencia Habitacional en el estado 
español, elaborat per l'Observatori DESC, aquesta situació es veu agreujada pel fet que l'estat espanyol 
és el país d'Europa amb més habitatge buit, 13,7% del parc total – 3 milions i mig de pisos segons el 
darrer cens estatal d’habitatge de 2011 -  i amb un parc social d'habitatge clarament insuficient - menys 
d'un 2% de l'habitatge existent  
 
Les administracions locals no han aconseguit, o no han mobilitzat, els recursos necessaris per fer front a 
aquesta situació quan són les que reben en primera instància l’impacte social d' aquesta situació, en tant 
que són les administracions més properes a la ciutadania, però són també les que han de posar en marxa 
tots els instruments al seu abast per resoldre aquesta gravíssima injustícia social.  
 
Per descomptat que la demanda d’habitatge amb preus de lloguer social (un 30% dels ingressos) és molt 
superior a l’oferta. Una situació que és molt més greu quan considerem el fet que les famílies en pitjor 
situació que són les que no tenen cap ingrés no poden accedir als escassos habitatges de lloguer social 
de l’ajuntament perquè no poden pagar absolutament res. És lògic doncs que la situació d'emergència en 
que es troba gran part de la població s’estigui traduint també en un significatiu augment de les ocupacions 
d'habitatges als municipis. Una forma d'accés a l'habitatge que augmenta el grau de vulnerabilitat social 
dels qui es veuen abocats a recórrer a questa mesura desesperada.  
 
Així doncs, mentre les administracions locals no disposen de pisos per atendre la enorme 
demanda d’habitatge social, la ciutadania contempla els milers de pisos en desús que acumulen 
les entitats financeres i les seves immobiliàries, actors principals i part responsable de la bombolla 
immobiliària. Aquests immobles, sovint obtinguts com a conseqüència d'execucions hipotecàries, es 
mantenen buits ja sigui a l'espera de que el preu de mercat torni a elevar-se, o bé perquè es troben a la 
venda o a lloguer a preus inaccessibles per part de la població. El resultat són milers d'habitatges 
destinats exclusivament a una funció especulativa, eludint la funció social que segons l'article 33 de la 
Constitució Espanyola (CE)  ha de complir el dret de propietat.  
 
Gran part d'aquestes entitats financeres han estat, d'una manera o altra, rescatades amb diners públics. 
Algunes directament gestionades pel govern de l'Estat a través del Fons de Reestructuració 
Ordenada Bancària (FROB), i del traspàs d'actius al anomenat ”banc dolent”, la Societat de Gestió 
d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB). Paradoxalment, però, la forta inversió 
pública no ha anat destinada a cobrir les necessitats de la ciutadania i els ajuts milionaris a la banca, 
molts d'ells a fons perdut, no han implicat cap contrapartida social.  
 
La situació descrita requereix actuacions per part de l'administració que possibilitin l'accés a 
l'habitatge de tots aquells ciutadans que se'n veuen exclosos, acomplint el mandat constitucional de 
l'article 47 de la CE. Encàrrec als poders públics que reiteren l'article 26 de l'Estatut d'Autonomia de 
Catalunya (EAC) i 11 del Pacte Internacional de Drets Econòmics Socials i Culturals (PIDESC). 
 
Donada la gran quantitat de població amb necessitats habitacionals i la manca de recursos públics per 
fer-hi front, resulta urgent mobilitzar l’habitatge buit en mans de les entitats financeres. Fomentar i 
garantir la funció social de l'habitatge, desincentivar-ne la utilització anòmala i penalitzar-ne, si 
s’escau, l’ús antisocial es converteix en un dels pocs mecanismes efectius a l'abast de l’administració per 
donar resposta a la vulneració del dret. 
 
Davant els intents del govern central de buidar de competències les administracions locals, cal que els 
ajuntaments defensin l'autonomia municipal satisfent les necessitats habitacionals de la població. És en 
aquest context que algunes corporacions, com ara Terrassa, havent esgotat les mesures de foment per 
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facilitar l'ocupació dels pisos buits en poder de les entitats financeres, han iniciat procediments 
sancionadors.  
 
L'article 41 de la Llei 18/2007, del Dret a l'Habitatge de Catalunya (LDHC) estableix com a utilització 
anòmala d'un habitatge la seva desocupació permanent i injustificada. Així mateix, en el seu punt 
tercer, disposa que en aquests supòsits l'administració competent haurà d'obrir un expedient administratiu 
per realitzar els actes d'instrucció necessaris per determinar, conèixer i comprovar els fets sobre els que 
haurà de dictar una resolució.  
 
L’article 42 del mateix text legislatiu enumera diverses mesures que les administracions han d’adoptar per 
a evitar la desocupació permanent dels immobles. Tals com: l'aprovació de programes d'inspecció; la 
facilitació de garanties als propietaris d'immobles buits sobre el cobrament de les rendes i la reparació de 
desperfectes; l’impuls de polítiques de foment de la rehabilitació d'habitatges en mal estat; la possibilitat 
de cedir els immobles a l'Administració Pública per que els gestioni en règim de lloguer; i l’adopció de 
mesures de caràcter fiscal, tant de foment com penalitzadores.  
  

Alhora, l'article 123.1.h de la LDHC tipifica com a infracció molt greu en matèria de qualitat del parc 
immobiliari mantenir l'habitatge desocupat un cop l'administració hagi adoptat les mesures aquesta 
actuació pot ser sancionada amb multes de fins a 900.000 euros. Cal destacar que d'acord amb el que 
estableix l'article 119 de la LDHC, les quantitats obtingudes s’hauran de destinar al finançament de 
polítiques públiques destinades a garantir el dret a l’habitatge.    
 
Atenen que l’article  113, 118 i 131 de la LDHC preveu les multes coercitives no sancionadores a imposar; 
les sancions aplicables i els òrgans competents per a imposar sancions 
 

Finalment, l'article 3 del Codi Civil, estableix que les normes s'han d'interpretar d'acord al context i a la 
realitat social en què s'apliquen. Un context, caracteritzat per una situació d'emergència habitacional.  
 
Els antecedents descrits recomanen la redacció de la present moció i l'aprovació dels següents acords 
per part del Ple municipal:  
 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Manifestar el compromís d'endegar mesures municipals en base a la legalitat i competències 
existents i als efectes que assenyala aquesta moció, amb l'objectiu de garantir el dret a l'habitatge de la 
població i fer front a l'emergència habitacional. 
 
Segon.- Revisar el Pla Municipal d’Habitatge,  que contempli i reguli degudament les mesures de foment 
per a evitar la desocupació permanent i injustificada d’habitatges enumerades a l’article 42, de la llei 
18/2007. 
 
Tercer.- Planificar programes d'Inspecció a fi de detectar, comprovar i registrar els immobles que es 
troben en situació de permanent desocupació, començant pels que són propietat d'entitats financeres i 
altres grans empreses. Aquesta tasca es pot fer a través del creuament de dades en disposició de 
l'administració i l'atorgament d'audiència a l'interessat, o bé realitzant una inspecció física des de 
l'administració.  
 
Quart.- Instruir procediments administratius contradictoris on es determinin, coneguin i comprovin els fets, 
un cop detectada la desocupació. 
 
Aquest procediments hauran d’acabar amb una resolució que declari si s’està produint una situació de 



desocupació permanent constitutiva d’una utilització anòmala de l’habitatge, d’acord amb el que estableix 
l’article 41 de la LDHC. En cas afirmatiu, caldrà requerir al propietari que cessi en la seva actuació en un 
termini concret, tot informant-lo de les activitats de foment que està duent a terme l’administració per 
facilitar-li la finalització d’aquesta situació; i remetre les actuacions al departament d’habitatge de la 
Generalitat per tal de que pugui dur a terme les actuacions pertinents. 
 
 
Sisè.- Comunicar al departament competent en matèria de l’habitatge i de consum per tal de que inici un 
procediment sancionador per infracció molt greu en cas que es mantingui la desocupació de l'habitatge un 
cop esgotat el termini atorgat per a corregir la situació,  tal com preveu l’article 123.1.h de la LDHC  
 
Setè.- Instar al Govern de la Generalitat a emprendre accions en aquest àmbit amb la mateixa finalitat, 
dins el marc de les seves competències. 
 
Vuitè.- Transmetre aquesta moció pel seu coneixement i adhesió a les Entitats Municipalistes, al 
Parlament de Catalunya, als diferents grups parlamentaris, a la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca i 
el Capitalisme del Bages i a les associacions veïnals del municipi.  “ 
 
Atesa la proposta de Moció  anterior 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 dels assistents. 

o 9.- INFORMACIONS DE L’ÀREA DE TERRITORI  
 

La Sra. Montserrat Barea informe  

o Febrer any passat  es va aprovar l’ordenança d’arranjament de parcel·les, i que els 
propietaris que no hagin dut a terme el requeriment de l’ajuntament, per part de l’ajuntament  
s’efectuarà un segon requeriment; i davant el no compliment d’aquest, es procedirà a la 
imposició multa coercitiva, i/ o la corresponent sanció. 

 

10.- INFORMACIONS DE L’ÀREA DEL SERVEI A LES PERSONES  
 

El Sr. Ivan Garcia Fernandez, informe de  

o La necessitat  urgent famílies  ( per al servei de menjador en la llar infants) 

o La propera obertura de termini per al concurs de la gestió del bar de la piscina municipal 
obert a tothom 

o 3ª edició de la cursa de  

o Sortida poble de Fals, i el seu canvi de recorregut, cursa gratuïta, amb més de 350 incrits 

 



 
AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 

 
El Sr. Eloi Hernàndez  Mosella informe el següent: 

o En data d’avui ha començat una treballadora llar infants, 

o  27 abril portes obertes 

o En el període de 5 al 16 de maig, s’obre el termini de preinscripció a la llar d’infant 

o Es preveu que en les activitats del casal d’estiu, una activitat conjunta del Casal d’Aguilar 
amb el casal d’estiu municipal, a Canet de Fals 

 

11.- INFORMACIONS DE L’ÀREA INTERNA 
No es formulen informacions de l’Àrea interna 

 

12.- PRECS I PREGUNTES 
No es formulen precs i preguntes. 

 
Tractats tots els punts de l’ordre del dia el president aixeca la sessió a les 20,45 hores  i per que quedi 
constància del que s’ha tractat i dels acords adoptats s’estén la present acta que jo, la Secretària 
accidental  CERTIFICO. 

 
Vist-i-plau    La Secretària interventora interina  ,  
l’Alcalde  
 
 
 
 
Jaume Serarols i Beltran                                                            Olga Reig Marin 

 
 
 

 


