
 

AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 
CELEBRADA EL DIA 13  DE NOVEMBRE DE 2014 

 
 

MEMBRES ASSISTENTS 
 
Alcalde President  

1r. Tinent d’Alcalde 

2n. Tinent d’Alcalde 

Regidor 

Sr. Jaume Serarols i Beltran 
Sr. Joan Grau Comas 
Sra. Judith Baraldés i Santamaria 
Sr. Ivan Garcia Fernandez 

Regidor 

Regidor 

Sr. Jordi Barcons i Jimenez 
Sr. Eloi Hernàndez i Mosella 

Regidor 

Regidora 

Regidora 

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

  
Secretària interventora  Sra. Rosa  Vilà i Pallerola 
 
 
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 ordinària  amb el següent: 
 

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. Donar compte de la liquidació del Pressupost de 2013 
 

5. Informes de morositat 
 

6. Informacions de l’Àrea de Territori. 
 

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

8. Informacions de l’Àrea Interna. 
 

9. Precs i preguntes 
 
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 18 de 
setembre  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 18 de setembre de 2014 
 
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 23 
de setembre  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 extraordinària del Ple de l’Ajuntament celebrada el 23 de setembre de 
2014 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat.  
 
1.3 Vist l’esborrany-minuta de l’acta de sessió extraordinària del ple de l’ Ajuntament celebrada el dia 16 
d’octubre 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 extraordinària del Ple de l’Ajuntament celebrada el 16 d’octubre de 2014 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat.  
 

2.-  DECRETS D’ALCALDIA: DONAR COMPTE I, SI S’ESCAU, RATIFICACIÓ. 

2.1 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 num 190/14 al  262/14 
ambdós inclosos. 
 
2.2. Es dona compte dels decrets de l’alcaldia que es relacionen a continuació: 

 
o Resolució de l’Alcaldia núm. 248/2014, de 16 d’octubre de 2014, per la qual s’acorda contractar 

en règim laboral d’interinatge a Francisco Bonvehí Vall, com a operari de la brigada municipal 
fins a la cobertura del lloc de treball de manera definitiva. 
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o Resolució de l’Alcaldia núm. 252/2014, de 22 d’octubre de 2014, per la qual s’acorda contractar 
en règim laboral temporal a Montserrat Recasens Arbós, com auxiliar administrativa de suport a 
l’Àrea d’Intervenció per un termini de sis mesos.  

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 Ordenança obres menors: en tràmit d’informació pública 
o Encomana al Consell Comarcal del Bages l’aprovació del Pla Especial Urbanístic per a 

l’abastament d’aigua a Fonollosa i Camps i Castelltallat, projecte, licitació i execució: Tramitat 
l’acord d’aprovació i conveni. 

o Modificació dels estatuts del Consorci del Bages per a la gestió de residus: Tramitat l’acord. 

 
4.-  DONAR  COMPTE  DE  LA  LIQUIDACIÓ  DEL  PRESSUPOST DE  2013 

Es dona compte del decret de l’alcaldia núm. 229/2014, dictat en data 2 d’octubre de 2014, pel qual 
s’aprova la liquidació del pressupost general d’aquest l’Ajuntament 2013 i que es transcriu a continuació: 
 
“Assumpte: Liquidació Pressupost 2013 

 
Atès que en data 30 de setembre de 2013 s’ha emès, per secretaria-intervenció, Informe d’ Avaluació del 
Compliment de l’ Objectiu d’ Estabilitat Pressupostaria, 
 
Atès que en data 1 d’octubre de 2013, s’ha emès informe de secretaria-intervenció, de conformitat amb el 
que es disposa a l’article 191.3 del Text Refós de la Llei d’ Hisendes Locals, 
 
De conformitat amb el que es disposa a l’article 191 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i article 90.1 del Reial Decret 500/1990, 
sobre matèria pressupostaria. 

RESOLC 

 

PRIMER. Aprovar la liquidació del Pressupost General de l’Ajuntament de Fonollosa corresponent a 
l’exercici comptable 2013. 
 
SEGON. Donar compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que aquest celebri, d’ acord amb el 
que estableixen els articles 193.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 90 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’ abril. 
 
TERCER. Trametre còpia d’ aquesta Liquidació al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i al 
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya”. 
 
El senyor Joan Grau, regidor d’hisenda, informa del resultat de la liquidació del pressupost 2013 exposant 
els resultats generals de l’exercici i el detall dels ingressos i despeses a nivell de capítols i partides més 
rellevants. 



El Ple es dóna per assabentat del decret de l’alcaldia d’aprovació de la liquidació del pressupost general 
d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic 2013. 
 

5.-   INFORMES DE MOROSITAT 

 Es dóna compte dels informes de morositat, emesos per secretaria-intervenció, de conformitat amb allò 
que disposa l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, i que corresponen al tercer  trimestres 2014. 
 
El Ple es dóna per assabentat i resten diligenciats en aquest sentit en els respectius expedients. 
 
INCLUSIÓ A L’ORDRE DEL DIA D’UN PUNT URGENT NO INCLÓS A LA CONVOCATÒRIA. 
 
Sr. Alcalde justifica la necessitat d’incloure a l’ordre del dia i sotmetre a votació l’aprovació de dues 
propostes d’acord per tal d’aprovar el conveni amb el Consell Comarcal del Bages per a la prestació dels 
serveis socials bàsics, i l’aprovació de la modificació de les Normes d’Organització i Funcionament de la 
Llar d’Infants Reixics.  
 
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, els següents punts, tot 
variant l’ordre de numeració dels assumptes inclosos a la convocatòria: 
 

o APROVACIÓ DE LA CONCRECIÓ DE LES FITXES I DOCUMENTS PER A L’EXERCICI 2014 
DEL CONVENI MARC DE COL·LABOARACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAGES 
I ELS AJUNTAMENTS DE MENYS DE 20.000 HABITANTS DE LA COMARCA – SERVEIS 
SOCIALS BÀSICS I POLÍTIQUES D’IGUALTAT, 2013-2015 

o APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES NORMES D’ORGANITZACIÓ I 
FUNCIONAMENT DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL REXICS 

VOTACIÓ: El present acord ha estat aprovat per unanimitat i amb el quòrum de la majoria absoluta del 
nombre de membres de la  corporació. 
 
6.-  APROVACIÓ DE LA CONCRECIÓ DE LES FITXES I DOCUMENTS PER A L’EXERCICI 2014 DEL 
CONVENI MARC DE COL·LABOARACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAGES I ELS 
AJUNTAMENTS DE MENYS DE 20.000 HABITANTS DE LA COMARCA – SERVEIS SOCIALS BÀSICS 
I POLÍTIQUES D’IGUALTAT, 2013-2015 

Vista la proposta que ha emès l’Alcaldia, en data 13 de novembre de 2014,  referent a l’  aprovació de la 
concreció de les fitxes i documents per a l’exercici 2014 del conveni marc de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Bages i els ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la comarca – serveis socials 
bàsics i polítiques d’igualtat, 2013-2015, que es transcriu a continuació: 

“L’Ajuntament de Fonollosa està adherit al Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Bages i els ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la comarca  per a l’organització i finançament 
dels serveis socials bàsics i polítiques d’igualtat 2013-2015.  
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En data 22 de setembre de 2014, el Ple de Consell Comarcal del Bages va aprovar la concreció, per a 
l’exercici 2014,  de les fitxes i documents del  Conveni marc de col·laboració referenciat. 

Les fitxes i documents corresponents a l’exercici de 2014 aprovades son:  

- Annex 1: Mapa de zonificació de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials de la comarca del Bages 
(ABSSC) 

- Fitxa 1: Serveis Socials Bàsics: 34 models corresponents a cada municipi de menys de 20.000 
habitants de la comarca del Bages 

- Fitxa 2: Projectes i programes específics de suport als municipis 
- Fitxa 3: Servei d’Informació i atenció a la Dona del Consell Comarcal del Bages 
-  

El règim de finançament previst a la fitxa 1  del personal contractat pel Consell Comarcal del Bages que 
presta serveis als municipis de la zona d’adscripció als serveis socials bàsics , pel que fa al municipi de 
Fonollosa és el següent: 

CONCEPTE DEDICACIO IMPORT APORTACIO 

TREBALLADORA SOCIAL 8 h/set 3.968,74 € 
EDUCADORA SOCIAL 8h/set 3.988,01 € 
TREBALLADORA FAMILIAR 26,67% 6.257,50 

 

L’aportació  prevista per l’any 2014  per casos d’urgència social  pel municipi de Fonollosa és de 1.048,73 

euros. 

Per tot això PROPOSO AL PLE l’adopció del següent ACORD: 

PRIMER.- Aprovar  la concreció de les fitxes i documents per a l’any 2014 del  Conveni marc de 
col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la 
comarca per a l’organització i el finançament dels serveis socials bàsics i polítiques d’igualtat, 2013-2015.  

SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal del Bages.” 

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. 
 
7.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES NORMES D’ORGANITZACIÓ I 
FUNCIONAMENT DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL REXICS 

Vista la proposta que el regidor d’educació ha emès en data 12 de novembre de 2014 i que diu el 
següent:  

“La Llar d’infants Rexics es troba ubicada a Canet de Fals i la gestiona directament  l’Ajuntament de 
Fonollosa. 
 
El centre docent va elaborar unes Normes d’organització i funcionament de centre tal i com demana el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 



Les Normes d’Organització i Funcionament de Centre és una eina que ha de servir per regular la vida 
interna de la Llar d’infants, i establir de forma clara i coherent l’organització i les relacions entre els 
diferents membres que formen la comunitat educativa  i els diferents serveis que s’ofereixen. Contindrà, 
doncs, la concreció en regles i normes, els drets i deures dels infants i les seves famílies i l’organització 
del funcionament dels recursos humans, materials i funcionals del centre. 
 
Aquestes Normes es van aprovar pel Ple de l’Ajuntament en data 12 de maig del 2011. 
 
Atesos els canvis i detectades les noves necessitats del centre, aquesta Regidoria i el Consell Escolar de 
la Llar d’Infants Rexics, han aprovat en data 23 de setembre de 2014 la modificació d’alguns articles del 
reglament. 
 
Atès que les Normes d’Organització i Funcionament del Centre Llar d’Infants Rexics són un instrument 
normatiu que està subjecte a un procediment formal d’aprovació, d’acord amb allò què disposa l’art. 49 i 
70.2 de la Llei 7/1986, reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 178 del DL 2/2003 pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, 
 
PROPOSO al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- APROVAR la modificació de les Normes d’Organització i Funcionament del centre Llar 
d’Infants Rexics de Fonollosa. 
 
SEGON.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’acord d’aprovació inicial, això com 
el text complet de les Normes d’Organització i Funcionament durant el termini de trenta dies hàbils, 
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició 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. 
 
8.-  INFORMACIONS DE L’ÀREA DE TERRITORI. 
 
El Senyor Alcalde informa dels treballs de regularització de superfícies cadastrals que s’estan duent a 
terme per part de la Direcció General del Cadastre i per ordre del propi Ministeri als efectes de detectar 
possibles anomalies i omissions en el cadastre, com ara piscines. 
 
La regidora d’Urbanisme, Sra. Judith Baraldés, informa dels següents assumptes: 
 

o De l’adjudicació dels treballs de la intervenció arqueològica a la plaça de Camps a Cat Patrimoni 
per haver estat la millor oferta econòmica i de millores proposades. 

o De la tramitació del canvi de destí de la subvenció de la Diputació de Barcelona per a la 
campanya de compostadores per destinar-la a la instal·lació de tres àrees de recollida a 
Fonollosa i Fals. 
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El senyor Xavier Camarasa dóna les següents informacions: 
o Del curs de manipuladors d’aliments que es realitzarà el dia 19 de novembre en horari de 6 a 9 

de la tarda, sent el preu de la inscripció de 15 euros. 
o De la oferta de Vodafone pel canvi de la telefonia fixa de l’Ajuntament que ha estat de 178 euros 

al mes 
 
9.-  INFORMACIONS DE L’ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES. 
 
El senyor Eloi Hernàndez dóna les següents informacions: 
 

o Del Pla de manteniment  de l’escola demanat a la Diputació de Barcelona en el que es 
determinaran les actuacions imminents, les programades i les diferides, la seva valoració 
econòmica i el pla d’actuació. 

o De l’activació de les ajudes destinades al menjador escolar per als alumnes sense recursos 
o De la propera sortida de la gent gran a Sant Joan les Fonts i la Fageda d’en Jordà prevista pel 

dia 25 de novembre, sent el preu de vint euros per persona i les despeses de transport a càrrec 
dels ajuntaments de Fonollosa i Rajadell. 

o De la propera trobada, prevista pel dia 22 d’aquest mes al local social de Fals, amb les entitats 
culturals del municipi per tal de recollir propostes per a l’elaboració del Pla d’Acció Cultural. 

 
El senyor Ivan Garcia informa: 
 

o Del contracte signat per al control de la legionel·la a les instal·lacions esportives i a l’escola 
o De la finalització dels treballs d’arranjament de la pista de Fals 
o De la propera captura de coloms que es realitzarà al municipi, on s’han detectat uns 400 coloms, 

i que durarà aproximadament un mes. 
 
10.-  INFORMACIONS DE L’ÀREA INTERNA. 
 
La senyora Montse Barea informa: 
 

o Del procés de selecció de dos peons de la brigada municipal, mitjançant Plans d’Ocupació de la 
Diputació de Barcelona, el qual termini per a la presentació de les corresponents instàncies 
finalitza el proper 17 de novembre. 

o Del total de baixes per IT i permisos del personal de l’Ajuntament, sent de sis persones. 
o Del contracte efectuat per a la substitució de la dinamitzadora de la gent gran 

 
El senyor Joan Grau informa dels següents temes: 
 

o De la demanda  interposada per la senyora Laura Martos Vila davant el Jutjat Social de Manresa 
contra la desestimació de la reclamació prèvia a la via jurisdiccional per la modificació de les 
condicions de treball 

 
11.-  PRECS I PREGUNTES. 
 
No se’n formulen 
        



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, 
CERTIFICO. 
 
Vist-i-plau      La Secretària,  
L’Alcalde 
 
 
 
Jaume Serarols i Beltran                                                                       Rosa Vilà i Pallerola 
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