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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 
CELEBRADA EL DIA 15 DE GENER DE 2015 

 
 
 

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

Sr. Jaume Serarols i Beltran 
 
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. Aprovació del Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Bages per al 
finançament de l’adhesió dels serveis de transport públic de la comarca del Bages al 
sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona.  

 
5. Aprovació del Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Bages per a la 

prestació del servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de primària de 
Fonollosa que es desplacen a l’Escola Agrupació Sant Jordi, curs 2014-2015. 

 
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 

 

 



Incidències: 
- El senyor Alcalde excusa ‘absència dels 1r tinent d’Alcalde senyor Joan Grau Comas 
- La regidora senyora Goretti Vila Fàbregas s’incorpora a la sessió a les 20,15 hores durant el 

debat del punt número 5 de l’ordre del dia. 
 
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 extraordinària del ple de l’ Ajuntament celebrada el dia 5 de 
novembre  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 5 de novembre de 
2014 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat.  
 
1.2 Vist l’esborrany-minuta de l’acta de sessió ordinària del ple de l’ Ajuntament celebrada el dia 13 de 
novembre  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 13 de novembre 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 3 de 
desembre 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 3 de desembre 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 
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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. 263/14 al  332/14 
ambdós inclosos. 

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 Ordenances fiscals 2015: Aprovades definitivament i publicades. 
o Liquidació pressupost 2013: Comunicada la informació 
o Modificació pressupostària 4/2014: Publicada 

 
4.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL•LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL DEL BAGES 
PER AL FINANÇAMENT DE L’ADHESIÓ DELS SERVEIS DE TRANSPORT PÚBLIC DE LA 
COMARCA DEL BAGES AL SISTEMA TARIFARI INTEGRAT DE L’ATM DE BARCELONA. 

Vista la proposta que ha emès l’Alcaldia, en data 10 de desembre de 2014,  referent a l’  aprovació  del 
conveni  de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments de la comarca  per el 
finançament de la integració dins del sistema tarifari integrat de l’ATM, que es transcriu a continuació: 

“Atès que en data 24 de novembre de 2014, el Consell Comarcal del Bages ha aprovat el conveni que té 

com a objectiu definir la relació de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments de 

la comarca en relació al finançament de la integració dins del sistema tarifari integrat de l’ATM de 

Barcelona dels serveis de transport de viatgers que cobreixen la mobilitat interna de la comarca del Bages 

per a l’anualitat 2014.   

 

Amb el sistema tarifari integrat es vol afavorir l’ús dels serveis de transport públic col·lectiu per part de la 

ciutadania en unes condicions de preu adequades i potenciant la intermodalitat. Tenint en compte la 

mobilitat existent a la comarca del Bages i els desplaçaments amb la regió metropolitana de Barcelona es 

va considerar adient que el sistema tarifari integrat a la comarca del Bages es coordines amb el sistema 

tarifari de l’ATM de Barcelona, per tal que els ciutadans i ciutadanes puguin fer ús dels mateixos títols de 

transport que els que formen part del sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona. 

 

Atesa la positiva experiència obtinguda amb la implantació de la integració tarifària des de l’any 2009, el 

Consell Comarcal del Bages, el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de Manresa i 

l’Autoritat Territorial de  Mobilitat de Barcelona consideren necessari el seu manteniment durant l’any 

2014, per la qual cosa es tramita el corresponent conveni. 

 

Atès que aquest nou conveni preveu un import màxim de les despeses generades per la integració 

tarifària en el sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona dels serveis de transport amb origen i 

destinació a la comarca del Bages per l’anualitat del 2014 de 647.527,10 €, que seran ateses d’acord amb 

les aportacions següents: 

 



Departament de Política Territorial i Obres Públiques (86,6%)  560.827,10€ 

Ajuntament de Manresa (6,7%)      43.350,00 € 

Consell Comarcal del Bages (ajuntaments)  (6,7%)     43.350,00 € 

 

Atès que d’aquesta distribució del finançament se’n desprèn que el Consell Comarcal del Bages, i 

conseqüentment els ajuntaments de la comarca, han d’assumir la quantia de 43.350,00 € pel 2014. 

 

Atès que les despeses derivades de la integració tarifària dels desplaçaments des dels municipis de la 

comarca a la regió metropolitana de Barcelona van a càrrec de l’ATM de Barcelona. 

 

Vist que en l’annex 3 de l’esmentat conveni hi consta l’aportació que, d’acord amb el repartiment anterior, 

l’Ajuntament de Fonollosa haurà d’efectuar l’exercici 2014, la qual és de 572,21 euros, aportació que es 

considerarà a compte, sens perjudici de la liquidació definitiva que es portarà a terme un cop efectuat el 

tancament per part de l’ATM de Barcelona. 

 

Vist això, PROPOSO AL PLE l’adopció dels següents acords: 

 

 

PRIMER.- APROVAR la proposta de conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els 

ajuntaments de la comarca en relació al finançament de la integració dins del sistema tarifari integrat de 

l’ATM de Barcelona dels serveis de transport de viatgers que cobreixen la mobilitat interna de la comarca  

del Bages per a l’anualitat 2014.   

 

SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al Consell Comarcal del Bages per tal que es pugui formalitzar la 

seva signatura”. 

 
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. 
 
 
5.-   APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL•LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL DEL BAGES 
PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI DELS ALUMNES 
DE PRIMÀRIA DE FONOLLOSA QUE ES DESPLACEN A L’ESCOLA AGRUPACIÓ SANT JORDI, 
CURS 2014-2015. 

Vista la següent proposta d’acord que el regidor d’educació, senyor Eloi Hernàndez Mosella, ha emès en 
data 12 de gener de 2015, en relació al transport escolar 2014-2015: 

“Vist que en data 2 de desembre de 2014  ha estat tramés l’esborrany de conveni de col·laboració entre el 

Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Fonollosa per a la prestació del servei de transport escolar 

no obligatori dels alumnes de primària de Fonollosa  que es desplacen al CEIP Agrupació Sant Jordi, curs 

2014-2015, 

 

Vist que segons la proposta de conveni presentada el Consell Comarcal assumeix el 70% del cost de 

servei i la resta fins a cobrir el 100% correspon a l’Ajuntament de Fonollosa, resultant la quantitat de 

7.974,06 euros, 
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S ’ A C O R D A  : 

 
Primer.-  Aprovar el  conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de 

Fonollosa per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de primària de 

Fonollosa  que es desplacen al CEIP Agrupació Sant Jordi,  curs 2014-2015, d’acord amb el text que 

queda diligenciat en aquest sentit, i resultant la quantitat de 7.974,06 euros a càrrec de l’Ajuntament. 

 
Segon.-  Donar trasllat del present 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. 
 
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 d’una proposta 
d’acord en relació a la implantació de la factura electrònica  
 
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, el següent punt, tot 
variant l’ordre de numeració dels assumptes inclosos a la convocatòria: 
 
IMPLANTACIÓ FACTURA ELECTRONICA 
 
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.-  IMPLANTACIÓ FACTURA ELECTRONICA 
 
Vista la proposta que ha emès el regidor d’Hisenda, senyor Joan Grau Comas, en data 13 de gener de 
2015,  i   que es transcriu a continuació: 

 

 
“La incorporació de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en el desenvolupament de l’activitat i 

l’exercici de competències de les Administracions Públiques es fonamenta en l’article 45 de la Llei 

30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment 

administratiu comú. Addicionalment, l’article 6.1 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels 



ciutadans als Serveis Públics reconeix als ciutadans el dret a relacionar-se amb les Administracions 

Públiques utilitzant mitjans electrònics per l’exercici dels drets previstos en l’article 35 de la Llei 30/1992, 

de 26 de novembre, i concretament per  efectuar pagaments i realitzar transaccions, entre d’altres 

actuacions, davant l’Administració. 

L’article 6.1 de la Llei estatal 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del 

registre comptable de factures en el sector públic determina que l’Estat, les Comunitats Autònomes i les 

Entitats locals disposaran d’un punt general d’entrada de factures electròniques. 

En aquest sentit, per Decret de l’Alcaldia núm. 240, de 9 d’octubre de 2014, es va acordar el següent:  

 
“Primer.- Adherir-se al servei de recepció de factures per via electrònica (Servei e.FACT)  del Protocol del 

conveni de l’Assumpció de l’assistència a la Gestió Econòmica Local que ofereix la Diputació de 

Barcelona. 

 

Segon.- Donar el consentiment per a la recepció de factures o documents substitutius per mitjans 

electrònics d’acord amb l’article 17 del RD 1496/2003, de 28 de novembre, que aprova el Reglament pel 

que es regulen les obligacions de facturació”. 

 

L’article 4 de la Llei 25/2013 regula els proveïdors obligats a l’ús de la factura electrònica i a la seva 

presentació a través del punt general d’entrada. 

Tanmateix, determina que les Administracions Públiques podran excloure de l’obligació de facturació 

electrònica a les factures d’import inferior a 5.000 euros, 

 

Analitzades les característiques de la facturació que es va produint a l’Ajuntament de Fonollosa es 

considera convenient formular la següent proposta d’acord: 

 

Únic.- Excloure de l’obligació de presentar factura electrònica totes aquelles factures emeses per els seus 

proveïdors d’import inferior a 5.000 euros, a l’empara del que estableix l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 

de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector 

Públic” 

 
Debatuda la proposta 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.-  INFORMACIONS DE L’ÀREA DE TERRITORI. 
 
La regidora d’Urbanisme, Sra. Judith Baraldés, informa dels següents assumptes: 
 

o De l’inici, el passat 7 de gener, dels treballs de la intervenció arqueològica a la plaça de Camps, 
on s’han trobat ossos i les parets de l’antiga església romànica. Tot seguit trauran les làpides 
situades davant l’església per ubicar-les en un lloc més adient. 

o De l’adjudicació del  contracte de l’obra Millores a Canet de Fals, a l’empresa 1953 GRUP 
SOLER CONSTRUCTORA, S.L. 

 
El regidor de Manteniment, senyor Jordi Barcons, informa dels arranjaments de camins que s’han de fer 
corresponents a l’anualitat 2014 i de l’inici dels previstos pel 2015. 
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El regidor de Noves Tecnologies, senyor Xavier Camarasa, informa que el passat 18 de desembre es va 
tramitar el canvi de potencia elèctrica de l’Ajuntament i de la pista poliesportiva de Fals com a mesura 
d’estalvi energètic. 
 

8.-  INFORMACIONS DE L’ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES. 
 

El regidor de Serveis socials, senyor  Ivan Garcia, vol fer constar l’agraïment per totes les col·laboracions 
rebudes en la recollida d’aliments i joguines durant les festes de Nadal, en especial  l’aportació molt 
important d’una persona anònima, i també fer una menció especial a l’Associació de veïns de Canet i a la 
Creu Roja. 
 
El regidor de cultura i educació, senyor Eloi Hernàndez, dóna les següents informacions: 
 

o De la resolució de les ajudes destinades al menjador escolar per als alumnes sense recursos 
o De la sortida de la gent gran a Sant Joan les Fonts i la Fageda d’en Jordà realitzada el passat  

25 de novembre, amb un total de 66 assistents 
o De la trobada realitzada amb les entitats culturals del municipi per tal de recollir propostes per a 

l’elaboració del Pla d’Acció Cultural, amb un total de 18 persones representants de 7 entitats. 
 
10.-  INFORMACIONS DE L’ÀREA INTERNA. 
 
El senyor Joan Grau informa que s’ha tramitat la pròrroga del pressupost 2014 per aquest any 2015 a 
l’espera de l’aprovació del pressupost de l’any en curs. 
 
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 


