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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA DE L’AJUNTAMENT DE FONOLLOSA  
CELEBRADA EL DIA 8 DE JULIOL DE 2015 

 
 

Membres assistents 
 
Alcalde-President 
Sr. Eloi Hernàndez i Mosella 
 
Regidors 
Sra. Elisa Carvajal i Rojas,  
Sra. Francisco Vizcaíno Guerrero 
Sr. Xavier Camarasa i Palomes 
Sra. Montserrat Serra i Prat 
Sr. Joan Grau i Comas 
Sr. Joan Badia i Lladó 
Sra. Africa Rodriguez i Escoda 
Sr. Jordi Barcons Jimenez 
 
Secretària-interventora 
Sra. Rosa Vilà i Pallerola,  

 
 

A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Fonollosa, a les 21.00 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: 
 

1. Periodicitat de les sessions ordinàries del Ple municipal 
2. Constitució de la Junta de Govern Local 
3. Constitució i composició de la Comissió Especial de Comptes 
4. Constitució i composició de la comissió municipal de delimitació del terme de Fonollosa 
5. Nomenament de representants a òrgans col·legiats  
6. Establiment del règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions dels membres 

corporatius 
7. Donar compte dels decrets de l’alcaldia dictats en matèria d’organització de l’Ajuntament,  

nomenament de tinents d’alcalde, delegació de competències a regidors per a la gestió 
d’àrees de la corporació i nomenament de tresorer. 

8. Prendre consideració del Codi de Bones Pràctiques del Govern Local de l’Ajuntament de 
Fonollosa 
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Comprovat el quòrum d’assistència el President disposa l’inici de la sessió. 
 
1. PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE MUNICIPAL 
 
Es sotmet a consideració del ple la següent proposta: 
 
“De conformitat amb allò que disposa l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre i en concordança 
amb l’article 46.2 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,  
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació es celebraran el  segon dimecres, 
no festiu, de cada dos mesos, exceptuant el mes d’agost, a les 20,30 hores, en el Saló de Sessions de 
l’Ajuntament, o lloc habilitat a l’efecte. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per modificar la celebració de les sessions ordinàries del Ple, dins d’un marge 
d’una setmana, quan el dia fixat sigui festiu o es trobi inclòs en un període vacacional. 
 
Tercer.- Determinar que la primera sessió ordinària tindrà lloc el dia 9 de setembre de 2015” 
 
VOTACIÓ: 
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat 
 
2. CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
Es sotmet a consideració del ple la següent proposta: 
 
“De conformitat amb allò que disposa l’article 20.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, la Junta de Govern Local existeix en tots els municipis de població superior a 
5.000 habitants i en els de menys quan així ho disposi el reglament orgànic o així ho acordi el Ple de 
l’Ajuntament. 
 
Atès allò que determina l’article 23 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim local i l’article 54 del DL 
2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. - Constituir la Junta de Govern Local, l’objecte de la qual serà l’assistència permanent a 
l’Alcalde en l’exercici de les seves atribucions, així com exercir, si escau, les atribucions que l’Alcalde i el 
Ple li delegui o aquelles que li atribueixen les lleis. 
 
SEGON. La Junta de Govern Local estarà formada per l’Alcalde, que serà el seu president, i per dos 
regidors  que l’Alcalde nomenarà lliurement com a membres d’aquesta. No obstant això, la presidència 
pot convocar o autoritzar l’assistència de regidors de govern no adscrits a la mateixa, amb veu però sense 
vot. 
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TERCER. La Junta de Govern Local ajustarà el seu funcionament de conformitat amb allò que 
estableixen els articles 112 i 113 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i celebrarà les  sessions 
ordinàries el segon i quart dimarts de cada mes no festius, a les 12 hores, prèvia convocatòria cursada a 
tal efecte. 
 
QUART.- Facultar a l’Alcalde per a suspendre o posposar la celebració de les sessions de la Junta de 
Govern en períodes festius quan no menyscabi la gestió dels assumptes municipals” 
 
INTERVENCIONS: El Sr. Alcalde anuncia un proper decret de delegació de competències de l’Alcaldia a 
favor de la Junta de Govern Local. 
 
El Sr. Joan Badia manifesta que amb la creació de la Junta de Govern es soluciona el tema de les 
compensacions econòmiques, la qual cosa considera legítima, però no veu la funcionalitat de la Junta de 
Govern per quan representa una distribució de responsabilitats i una càrrega de feina per preparar els 
temes de la Junta, celebració de les sessions i redacció d’actes. Tanmateix considera que en el cas 
d’aprovar-se factures la persona responsable dels pagaments no en forma part. 
 
El Sr. Alcalde contesta que es tracta de compartir amb l’equip de govern decisions i acords i, d’aquesta 
manera, optimitzar recursos ja que es pot donar les explicacions als regidors i aprovar alhora. Pel que fa a 
l’aprovació de factures sempre es realitza amb la revisió prèvia de la regidora d’hisenda, la qual pot 
assistir també a la Junta de Govern. 
 
VOTACIÓ: 
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat 
 
3. CONSTITUCIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 
 
Es sotmet a consideració del ple la següent proposta: 
 
“Els articles 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL)  i 58 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, mitjançant el qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC) estableixen que la Comissió Especial de Comptes és un òrgan 
necessari de l’organització municipal, que haurà d’estar integrada per membres de tots els grups polítics 
integrants de l’Ajuntament. 
 
El funcionament de la Comissió Especial de Comptes es troba regulat als articles 101 del TRLMRLC i 127 
del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions locals, aprovat per Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF) 
 
Per tot això es proposa  al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.-  Aprovar la  creació de la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de Fonollosa, que 
estarà integrada per membres de tots els grups polítics integrants de la corporació. 
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SEGON.- La composició de la Comissió Especial de Comptes serà la següent: 
 

• President: Sr. Eloi Hernàndez i Mosella 
• Vocal:  Sra. Elisa Carvajal i Rojas (ERC) 
• Vocal: Sr. Joan Grau i Comas (CDC) 

 
No obstant això, la presidència pot convocar o autoritzar l’assistència de regidors no adscrits a la 
mateixa, amb veu però sense vot. 

 
TERCER.- Correspon a la Comissió Especial de Comptes, segons l’art. 127 del ROF, 116 de la LRBRL i 
58 del TRMRLC, l’examen, estudi i informe de tots els comptes que hagi d’aprovar el Ple de la 
Corporació, d’acord amb l’establert en la legislació reguladora de la comptabilitat de les entitats locals”. 
 
VOTACIÓ: 
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat 
 
4. CONSTITUCIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE DELIMITACIÓ DEL 
TERME DE FONOLLOSA 
 
Es sotmet a consideració del ple la següent proposta: 
 
“El 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, en el seu article 28.1 estableix que el Govern de la Generalitat ha d’impulsar 
l’elaboració del Mapa municipal i comarcal de Catalunya, documents cartogràfics que determinen els 
límits territorials dels termes municipals i de les demarcacions comarcals. 
 
Per escrit de data 18 de juny de 2012 (R.E. 748/2012) el Director General d’Administració Local comunica 
l’inici d’elaboració del Mapa municipal de Fonollosa i insta a l’Ajuntament a l’adopció del corresponent 
acord plenari per a l’inici de l’expedient de delimitació així com de nomenament de la Comissió municipal 
de delimitació. 
 
D’acord amb l’article 28.2 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la 
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats 
de Catalunya, l’esmentada Comissió ha d’estar formada per l’alcalde, dos regidors, un tècnic i el secretari 
de la corporació. 
 
Per acord plenari de data 13 de setembre de 2012 es va designar els membres integrants de l’esmentada 
comissió 
 
Una vegada constituït el nou consistori, resultant de les darreres eleccions locals i per tal de continuar la 
tramitació dels actes de delimitació del terme de Fonollosa, cal procedir al nomenament dels 
representants d’aqueta comissió. 
 
Per tot això, es proposa l’adopció dels següents acords: 
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Primer.-  Nomenar els membres de la comissió municipal de delimitació que estarà composada per: 
 

o Sr. Eloi Hernàndez i Mosella, Alcalde 
o Sr. Francisco Vizcaíno i Guerrero, regidor 
o Sr. Xavier Camarasa i Palomes, regidor 
o Sr. Jaume Arimany Pujol, tècnic municipal 
o Sra. Rosa Vilà Pallerola, secretària de la Corporació. 

 
Segon.- Comunicar el present acord al Departament de Governació i Relacions Institucionals,  d’acord 
amb el que disposa l’article 28.2 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució 
i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les 
mancomunitats de Catalunya”. 
 
VOTACIÓ: 
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat 
 
5. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL·LEGIATS  
 
Es sotmet a consideració del ple la següent proposta: 
 
“Havent-se constituït el passat 13 de juny la nova Corporació Municipal com a conseqüència de les 
Eleccions Locals 2015 resulta necessari procedir a una nova designació de representants municipals en 
organismes i entitats, d’acord amb l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
Aquesta Alcaldia, fent ús de les atribucions que legalment té conferides, proposa al Ple d’adopció dels 
següents acords: 

 
PRIMER.- Nomenar als regidors que a continuació es relacionen com a representants de l’Ajuntament de 
Fonollosa en els òrgans col·legiats: 

 
- Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament: Sr. Xavier Camarasa i Palomes 
- Consorci del Bages per a la Gestió de Residus: Sr. Xavier Camarasa i Palomes 
- A.D.F. Amics del Bosc: Sr. Xavier Camarasa i Palomes 
- Consorci Localred: Sr. Xavier Camarasa i Palomes 

 
SEGON.-  L’Alcaldia assumirà la representació a: 

 
- Mancomunitat Intermunicipal d’Aguilar de Segarra, Fonollosa, Castellfollit del Boix, Rajadell i 

Sant Mateu de Bages. 
- Consorci per al desenvolupament de la Catalunya Central. 
- Consell Escolar del CEIP Agrupació Sant Jordi   

 
TERCER.- Comunicar el present acord als organismes interessats” 
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VOTACIÓ: 
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat i amb el quòrum de la majoria absoluta de 
membres de la corporació. 
 
 
6. ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ, RETRIBUCIONS I 
INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES CORPORATIUS 
 
Es sotmet a consideració del ple la següent proposta: 
 
“L’article 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local estableix que els 
membres de les Corporacions Locals que ocupin els seus càrrecs amb dedicació parcial per a realitzar 
funcions de presidència, vicepresidència o ostentar delegacions,  o desenvolupar responsabilitats que així 
ho requereixin, percebran retribucions pel temps de dedicació efectiva de les mateixes. 
 
Tanmateix, l’article 75.3 i 75 bis 3 de la mateixa norma disposa que els membres de la Corporació que no 
tinguin dedicació exclusiva ni dedicació parcial percebran assistències per la concurrència efectiva a les 
sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació que formin part, en la quantia assenyalada pel ple 
d’aquesta. 

 
Atesa la normativa assenyalada  aquesta Alcaldia, fent ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple d’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Establir que els membres de la Corporació que a continuació es detallen i que exerceixen els 
seus càrrecs en règim de dedicació parcial, percebran les retribucions mensuals que es determinen, les 
quals es percebran en dotze pagues i s’actualitzaran anualment en la quantia que determini la Llei de 
Pressupostos per al personal al servei de l’administració: 
 

CÀRREC NOM I COGNOMS DEDICACIÓ   IMPORT 
MENSUAL 

Alcalde-President 
Educació 
Urbanisme 
Comunicació i Transparència 

Eloi Hernàndez i Mosella 95% 1.385,87€ 

1a Tinent d’Alcalde 
Acció Social 
Joventut i Esports 
Hisenda 

Elisa Carvajal i Rojas 40% 500,00€ 

3r Tinent d’Alcalde 
Cultura i Turisme 
Salut Pública 

Montserrat Serra i Prat 
 40% 500,00 
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Segon.- Establir el règim d’indemnitzacions, a favor dels membres de la corporació que no tinguin 
dedicació exclusiva ni parcial, per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats, en les quanties que 
es detallen a continuació: 

o Plens ordinaris: 65 euros 
o Plens extraordinaris: 65 euros 
o Juntes de Govern Local: 220 euros 

 
Tercer.- Els membres de la Corporació seran rescabalats per les despeses efectivament produïdes i 
acreditades pel desenvolupament de les seves tasques públiques, d’acord amb el règim general establert 
pel personal de l’Ajuntament. 
 
Quart.-  Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, taulers d’edictes de l’Ajuntament i 
web municipal”. 
 
VOTACIÓ: 
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat 
 
7. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA DICTATS EN MATÈRIA D’ORGANITZACIÓ DE 
L’AJUNTAMENT,  NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE, DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A 
REGIDORS PER A LA GESTIÓ D’ÀREES DE LA CORPORACIÓ I NOMENAMENT DE TRESORER. 
 
Es dóna compte al Ple de la Corporació del Decret d’Alcaldia següent:  
 
RESOLUCIÓ  DE  L’ALCADIA  NÚM.  157/2015 

En data d’avui s’ha procedit a la constitució de la nova corporació municipal, integrada pels candidats que 
han  estat proclamats electes d’acord amb el resultat de les Eleccions Locals celebrades el passat 24 de 
maig de 2015, convocades per Reial Decret 233/2015, de 30 de març. 
 
D’acord amb la vigent normativa en matèria de règim electoral, en la mateixa sessió constitutiva s’ha 
procedit a l’elecció de l’alcalde- president de la corporació municipal. 
 
Ateses les atribucions  conferides pels articles  21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’ abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local, i de conformitat amb els articles 43, 44, 45 i51 del Reial Decret 2568/1986, de 
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament  i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, 

 
HE RESOLT 
 
Primer.- Aprovar las següent organització de l’Ajuntament de Fonollosa:  
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Organització Municipal 
 
Alcaldia 
 
Àrea de Serveis a les persones 
Acció Social  
Educació 
Cultura i turisme 
Joventut i Esports 
Salut Pública 
Comunicació i transparència 
 
Àrea de Serveis al territori 
Urbanisme 
Manteniment i via pública 
Obres públiques i serveis 
Món rural i noves tecnologies 
 
Àrea de Gestió de Recursos i Governació 
Hisenda 
Administració i Governació 
 
Segon.- Aprovar la següent composició del Govern Municipal  i designar als regidors que s’indiquen a 
continuació les competències genèriques de caràcter no resolutori que es relacionen : 
 
Composició del Govern Municipal, designació de competències i nomenament de tinents d’alcalde 
 
Eloi Hernàndez i Mosella 
        Alcalde 
        Educació 
        Urbanisme 
        Comunicació i transparència 
 
Elisa Carvajal i Rojas 
        1a Tinent d’Alcalde 
        Acció Social 
        Joventut i Esports 
        Hisenda 
 
Francisco Vizcaino i Guerrero 
        2n Tinent d’Alcalde 
        Administració i Governació 
        Manteniment i Via Pública 
 
Xavier Camarasa i Palomes 
        Obres públiques i serveis 
        Món rural i Noves Tecnologies 
 
Montserrat Serra i Prat 
        3r Tinent d’Alcalde 
       Cultura i Turisme 
        Salut Pública 
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Atribucions genèriques: 
 

• Direcció, gestió i coordinació de la regidoria 
• Convocar reunions de treball 
• Programació de la regidoria 
• Tramitació dels assumptes i expedients administratius, així com la signatura dels documents de 

tràmit que no suposin resolucions administratives. 
 
Atribucions específiques: 
 
Regidoria d’Educació 
Política municipal en matèria de suport a l’educació infantil, primària i secundària. Gestió, seguiment i 
control dels centres educatius: llar d’infants i escola. Manteniment i conservació dels centres educatius. 
Relacions amb la comunitat educativa. 
 
Regidoria d’Urbanisme 
Política municipal en matèria urbanística. Llicències d’obres majors i menors, expedients de protecció de 
la legalitat urbanística i altres. Llicències d’activitats ambientals. Seguiment dels treballs per l’aprovació 
definitiva del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). 
 
Regidoria de Comunicació i Transparència 
Política municipal en matèria de comunicació i transparència. Fomentar les vies de comunicació amb el 
veïnatge, actualitzar i ampliar els continguts i la intensitat comunicativa: butlletí municipal, pàgina web, 
cartelleres, i altres mitjans. Desenvolupar accions per un ampli compliment de la Llei de Transparència, 
facilitant-ne l’accés al conjunt de la població. 
 
Regidoria d’Acció Social 
Política municipal en matèria d’atenció social i per la igualtat: serveis socials, atenció i dinamització de la 
gent gran i infància. Banc d’aliments. Ajudes socials, beques i bonificacions.  
 
Foment del voluntariat, la solidaritat, i de la formació i el coneixement reglat i no reglat. Lleure educatiu.  
 
Regidoria de Joventut i Esports 
Política municipal de promoció de les activitats dedicades als joves i de foment de l’esport. Foment de la 
col·laboració amb les entitats juvenils i la participació dels joves. Manteniment, gestió i dinamització de les 
instal·lacions esportives. Foment de les activitats i col·laboració amb les entitats esportives. 
 
Regidoria d’Hisenda 
Política pressupostària i de finançament municipal. Execució i control del pressupost. Ordenances fiscals i 
resolucions en matèria de gestió tributària. Tresoreria. 
 
Regidoria d’Administració i Governació 
Política de recursos humans de l’Ajuntament. Organització municipal i formació. Negociació col·lectiva del 
conveni i acords laborals amb el personal. 
 
Política municipal en matèria de transports públics i mobilitat; seguretat ciutadana. Convivència ciutadana 
i civisme. Seguiment dels plans de mobilitat.  
 
Regidoria de Manteniment i Via Pública 
Ordenació general i seguiment de la brigada municipal.  Mobiliari urbà i ornat públic. Gestió i manteniment 
de zones verdes. 



 
AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 

________________________________________________________________________________________________________________   
                 C/ Església, s/n. 08259 FONOLLOSA (Barcelona) - Tel. 938366005 / Fax 938366106 – e-mail: fonollosa@diba.es – NIF P-0808300-H 

 
Regidoria de Obres Públiques i Serveis 
Política municipal en matèria d’obres públiques, equipaments i infraestructures. Residus, serveis 
d’enllumenat, aigua i altres. Control i seguiment d’aquests serveis. Estalvi energètic. 
 
Regidoria de Món Rural i Noves Tecnologies 
Política municipal de suport i promoció del sector agrícola i ramader. Camins rurals. Foment dels 
productes d’origen. Medi ambient. Plans d’emergències, prevenció d’incendis forestals i protecció civil.  
 
Política municipal en matèria d’aplicació i promoció de noves tecnologies a l’administració local, i de 
servei a la ciutadania: cobertura mòbil, internet, tdt i altres. 
 
Regidoria de Cultura i Turisme 
Política municipal en matèria de foment de la cultura, l’associacionisme i la promoció turística i econòmica 
del municipi. Suport i seguiment de les festes de caràcter públic i les entitats que les organitzen. 
Bibliobús. Promoció i dinamització del turisme: col·laboració amb iniciatives privades i organitzar activitat 
pública. Fires. Consum. Protecció, conservació, dinamització i difusió del patrimoni històric, artístic, 
cultural i natural. 
 
Regidoria de Salut Pública 
Política municipal en matèria de protecció, prevenció i promoció del a salut. Relacions amb els òrgans de 
l’administració sanitària. Control de plagues. 
 
INTERVENCIONS 

El Sr. Joan Grau vol deixar constància  de que el seu grup, en la sessió constitutiva de l’Ajuntament, va 
votar en blanc l’elecció de l’alcalde per no tenir coneixement de l’organització i funcionament que es 
pretenia a l’Ajuntament. Afegeix  que, efectivament, el decret es va signar el mateix dia de la constitució i, 
per tant, ja es tenia pensada l’organització. 

L’Alcalde respon que si s’hagués traslladat la intenció de supeditar el vot al coneixement de l’organització 
municipal s’hagués explicat però, amb anterioritat es va comunicar la no intenció d’entrar al govern i, per 
tant, es va posar a treballar en una organització de l’equip de govern amb els cinc regidors del seu grup. 
Tanmateix diu que a la sessió constitutiva es vota a l’alcalde, no a l’equip. 

El Ple es dóna per assabentat del decret núm. 157/2015 

DECRET DE L’ALCALDIA NÚM 165/2015 
 
En data 13 de juny de 2015 es va procedir a la constitució de la nova corporació municipal, integrada pels 
candidats  proclamats electes d’acord amb el resultat de les Eleccions Locals celebrades el passat 24 de 
maig de 2015, convocades per Reial Decret 233/2015, de 30 de març. 
 
En la mateixa data, per Resolució de l’Alcaldia núm. 157, es va aprovar l’organització de l’Ajuntament de 
Fonollosa, la composició del govern municipal, designació de competències i nomenament de tinents 
d’alcalde. 
 
La senyora Elisa Carvajal Rojas va ser nomenada, entre altres, titular de la regidoria d’Hisenda. 
 
El Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, de provisió de llocs de treball reservades a funcionaris 
d’Administració local amb habilitació de caràcter estatal, en el seu article 2, disposa que les funcions de 
comptabilitat, tresoreria i recaptació poden ser atribuïdes a membres de les corporacions o a personal 
funcionari sense habilitació de caràcter nacional. 
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Per raons de conveniència i eficàcia administrativa el càrrec de tresorer sembla oportú que sigui 
desenvolupat pel  regidor que tingui atribuïdes les competències d’Hisenda. 
 
Es dóna la circumstància que la senyora Elisa Carvajal es troba actualment gaudint  d’un viatge fora del 
país, motiu pel qual cal vetllar per que no quedin desatesos els serveis econòmics que no es poden 
demorar. 
 
Per aquest motiu es considera oportú efectuar una designació de tresorer amb caràcter provisional fins a 
la reincorporació de la regidora d’hisenda, independentment què en la sessió la qual fa referència l'article 
38 del Reglament d'Organització Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 28 de novembre 
de 1986 (sessió organitzativa de l'Ajuntament), es doni compte de l'esmentat nomenament i es ratifiqui pel 
Ple si escau. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que m`atorga l’article  21.1 apartat s) de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
   

R E S O L C: 
  
PRIMER.- Nomenar al senyor Francisco Vizcaíno Guerrero, regidor d’aquest Ajuntament, com a tresorer 
de fons municipals de la Corporació, perquè realitzi les funcions corresponents a l'esmentat càrrec, amb 
caràcter provisional i fins al nomenament de la tresorera titular 
 
SEGON.- Rellevar el regidor nomenat tresorer de l’obligació legal de prestar fiança, fent-se responsables 
solidaris del resultat de la seva gestió la resta de regidors que votin favorablement el seu nomenament. 
 
TERCER.- Procedir al canvi d’autorització de signatures davant les entitats bancàries a favor de les 
persones que s’indiquen: 
 
Alcalde: Sr. Eloi Hernàndez i Mosella 
Tresorer: Sr. Francisco Vizcaíno Guerrero 
Secretària-interventora: Rosa Vilà Pallerola 
 
QUART.- Donar compte de la present resolució al Ple de l’Ajuntament als efectes de la seva ratificació. 
 
DECRET DE L’ALCALDIA NÚM 182/2015 

 
En data 13 de juny de 2015 es va procedir a la constitució de la nova corporació municipal, integrada pels 
candidats  proclamats electes d’acord amb el resultat de les Eleccions Locals celebrades el passat 24 de 
maig de 2015, convocades per Reial Decret 233/2015, de 30 de març. 
 
En la mateixa data, per Resolució de l’Alcaldia núm. 157, es va aprovar l’organització de l’Ajuntament de 
Fonollosa, la composició del govern municipal, designació de competències i nomenament de tinents 
d’alcalde. 
 
El Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, de provisió de llocs de treball reservades a funcionaris 
d’Administració local amb habilitació de caràcter estatal, en el seu article 2, disposa que les funcions de 
comptabilitat, tresoreria i recaptació poden ser atribuïdes a membres de les corporacions o a personal 
funcionari sense habilitació de caràcter nacional. 
 
Per decret d’aquesta Alcaldia núm. 165/2015, de 18 de juny, es va nomenar el senyor Francisco Vizcaíno 
Guerrero, regidor d’aquest Ajuntament, com a tresorer de fons municipals de la Corporació, per a realitzar  
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les funcions corresponents a l'esmentat càrrec, amb caràcter provisional i fins al nomenament de la 
tresorera titular. 
 
Una vegada incorporada la regidora d’Hisenda a les tasques municipals procedeix adequar el 
nomenament del titular de la tresoreria municipal. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que m`atorga l’article  21.1 apartat s) de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
   

R E S O L C: 
  
PRIMER.- Nomenar la senyora Elisa Carvajal i Rojas, regidora d’aquest Ajuntament, com a tresorera de 
fons municipals de la Corporació, durant el mandat de l’actual corporació, la qual exercirà el càrrec amb 
els drets i obligacions previstes a la legislació vigent.  
 
SEGON.- Rellevar la regidora nomenada tresorera de l’obligació legal de prestar fiança, fent-se 
responsables solidaris del resultat de la seva gestió la resta de regidors que votin favorablement el seu 
nomenament. 
 
TERCER.- Autoritzar a la regidora Sra. Elisa Carvajal i Rojas per tal que, conjuntament amb el Sr. Eloi 
Hernàndez i Mosella, Alcalde de l’Ajuntament, i la Sra. Rosa Vilà Pallerola, secretària-interventora, puguin 
disposar dels fons de la Corporació municipal, sent necessària la signatura conjunta de les tres persones 
indicades. 
 
QUART.- Procedir al canvi d’autorització de signatures davant les entitats bancàries a favor de les 
persones que s’indiquen: 
 
Alcalde: Sr. Eloi Hernàndez i Mosella 
Tresorera: Sra. Elisa Carvajal i Rojas 
Secretària-interventora: Sra. Rosa Vilà Pallerola 
 
CINQUÈ.- Donar compte de la present resolució al Ple de l’Ajuntament als efectes de la seva ratificació. 
 
VOTACIÓ: 
 
Els decrets núms 165/2015 i 182/2015 son ratificats per unanimitat 
 
8. PRENDRE CONSIDERACIÓ DEL CODI DE BONES PRÀCTIQUES DEL GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 
 
L’Alcalde recorda que el Codi de Bones Pràctiques al Govern Local de l’Ajuntament de Fonollosa va ser 
aprovat per acord del Ple de data 12 de setembre de 2013 i que preveu la presa de raó per part dels 
membres de la Corporació a l’inici de la legislatura. 
L’Alcalde indica que el Codi té per objecte incrementar el nivell d’integritat de l’administració local i de 
transparència en la gestió pública. El Codi preveu, de manera resumida, bones pràctiques en els 
següents aspectes: 
 

• Proporcionalitat en la presa de decisions 
• Vigilància sobre abusos de poder 
• Claredat i deure de resposta 
• Terminis en els procediments administratius 
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• Relacions amb els veïns 
• Transparència 
• Contractació 
• Actuacions dels càrrecs electes subjectes a: 

 
 Legalitat, publicitat i rebutg de la parcialitat en les actuacions 
 Submissió de la política local al servei objectiu dels interessos generals 
 Transparència i participació 

 
 

 
La totalitat dels assistents adopten el compromís de prendre en consideració el contingut del Codi de 
Bones Pràctiques al Govern Local de l’Ajuntament de Fonollosa. 
 
 
Tractats tots els punts de l’ordre del dia el president aixeca la sessió a les 21,30 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  
L’Alcalde 
 
 
 
 
Eloi Hernàndez i Mosella 
 


