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

CELEBRADA EL DIA 13 DE GENER DE 2016 

 
 

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

 
A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Fonollosa, a les 20,30 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: 

 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació d’esborranys d’actes de sessions anteriors: 

 
1.1. Sessió ordinària de data 11 de novembre de 2015 
1.2. Sessió extraordinària de data 4 de novembre de 2015 
1.3. Sessió extraordinària de data 24 de novembre de 2015 

 
2. Control dels òrgans de govern: 

 
2.1. Donar compte de Decrets  de l’Alcaldia 
2.2. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local 

 
3. Elecció de les persones que han d’ocupar els càrrecs de Jutge de pau titular i de Jutge de pau 

substitut del municipi de Fonollosa els propers quatre anys 

 

4. Informacions de gestió: 

 

4.1. Àrea de Servei a les Persones 
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4.2. Àrea de Serveis al Territori 

4.3. Àrea de Gestió de Recursos i Governació 

 

5. Precs i preguntes 

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

 

 

1.- APROVACIÓ D’ESBORRANYS D’ACTES DE SESSIONS ANTERIORS. 

 

1.1.- Sessió ordinària de data 11 de novembre de 2015 

 

Vist l’esborrany-minuta de l’acta de sessió ordinària del ple de l’ Ajuntament celebrada el dia 11 de 

novembre  de 2015, el qual ha estat tramés als membres del consistori,  

 

Atès que no es formulen  correccions  al redactat s’acorda la seva aprovació per unanimitat. 

 

1.2.- Sessió extraordinària de data 4 de novembre de 2015 

 

Vist l’esborrany-minuta de l’acta de sessió extraordinària del ple de l’ Ajuntament celebrada el dia 4 de 

novembre  de 2015, el qual ha estat tramés als membres del consistori,  

 

Atès que no es formulen  correccions  al redactat s’acorda la seva aprovació per unanimitat 

 

1.3.- Sessió extraordinària de data 24 de novembre de 2015 

 

Vist l’esborrany-minuta de l’acta de sessió extraordinària del ple de l’ Ajuntament celebrada el dia 24 de 

novembre  de 2015, el qual ha estat tramés als membres del consistori,  

 

Atès que no es formulen  correccions  al redactat s’acorda la seva aprovació per unanimitat 

 

2.- CONTROL  DELS  ÒRGANS  DE  GOVERN: 
 

2.1. Donar compte de Decrets  de l’Alcaldia 

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. 267 al  320 ambdós 
inclosos. 
 
2.1.1. Es proposa la ratificació del decret de l’Alcaldia núm. 313/2015, de 16 de desembre, pel qual 
s’ordena la devolució de les quantitats en concepte de paga extraordinària i addicional del mes de 
desembre de 2012, al personal d’aquest Ajuntament, per un import total de 5.741,70 €. 
S’aprova la seva ratificació per unanimitat. 
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El Sr. Joan Grau demana informació respecte els següents decrets, informant el Sr. Alcalde del seu 
contingut: 
 

 Decret 269/2015: Desestimació del recurs de reposició interposat contra l’ordre d’enderroc d’un 
mur de pedra construït  dins el sistema de viabilitat que afecta la finca Café de Camps. 
 

 Decret 301/2015: Inici de l’expedient d’ordre d’execució per dur a terme les actuacions 
corresponents per tal d’evitar l’abocament d’aigües residuals a la via pública des de la parcel·la 
situada al carrer Gispert de Ribelles, 9 de Canet de Fals 
 

 Decret 275/2015: Desestimació de les al·legacions  contra la resolució de l’alcaldia per la qual 
s’acorda prosseguir l’expedient per a l’adopció de mesures de restauració de la realitat física 
alterada per l’ampliació de l’explotació porcina de la Finca Jaumandreu. 
 

 Decret 289/2015: Desestimació de les al·legacions presentades contra la incoació d’expedient 
per a la restauració de la realitat física alterada i ordre jurídic vulnerat per unes actuacions 
consistents en la construcció d’un mur d’escullera a la finca Gorg-Negre. 

 
 
2.2. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local 

Es dóna compte del acords adoptats per la Junta de Govern Local que consten a les corresponents actes, 

que  han estat lliurades prèviament als regidors, de les sessions següents: 

 3 de novembre de 2015 

 10 de novembre de 2015 

 24 de novembre de 2015 

 9 de desembre de 2015 

El Ple es dóna per assabentat. 

3. - ELECCIÓ DE LES PERSONES QUE HAN D’OCUPAR ELS CÀRRECS DE JUTGE DE PAU 

TITULAR I DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT DEL MUNICIPI DE FONOLLOSA ELS PROPERS 

QUATRE ANYS 

Es sotmet a consideració del ple la següent proposta: 

 

“La Comissió de la Sala de Govern del Tribunal Superior Secretaria de Govern del Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya, en data 27 d’octubre de 2015, va acordar requerir a aquest Ajuntament l’inici del 

procediment per a l’elecció del Jutge de Pau titular i substitut davant la propera finalització del termini de 

quatre anys pels quals foren nomenats. 

 

Per Decret de l’Alcaldia núm. 267/2015, de 5 de novembre, es va acordar anunciar públicament la 

convocatòria per a la provisió dels càrrecs esmentats, de conformitat amb allò que disposa l’art. 5 del 

Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, i l’anunci es va publicar en el BOPB del dia 19 de 

novembre de 2015, en el e-tauler, en els taulers d’anuncis de l’Ajuntament, del Jutjat de Pau i del Jutjat de 

Primera Instància i Instrucció de Manresa. 
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Durant el termini establert ha presentat sol·licitud per al càrrec de Jutge de Pau titular el Senyor Valentí 

Maria Calmet Piqué,  amb  DNI 39276556-P, que exerceix des de fa quatre anys el càrrec de Jutge de 

Pau del municipi. 

 

Tanmateix la Senyora M. Àngels Serra i Fabregat, amb DNI 39306152A ha presentat la documentació 

exigida per al nomenament dels càrrecs esmentats. 

 

Vistos els currículums presentats per les persones interessades, així com les corresponents declaracions 

de no incórrer en cap de les causes d’incapacitat previstes a l’art. 303 de la Llei Orgànica del Poder 

Judicial, 

 

Vist l’informe que ha estat emès per Secretaria en data 5 de novembre de 2015, es proposa al Ple de la 

Corporació l’adopció dels següents acords: 

 

Primer. Elegir el Senyor Valentí Maria Calmet Piqué, amb DNI 39276556-P pel càrrec de Jutge de Pau 

Titular, i la Senyora M. Àngels Serra i Fabregat, amb DNI 39306152-A pel càrrec de Jutgessa  de Pau 

substituta, per considerar que reuneixen els requisits assenyalats a l’article 1 del Reglament 3/1995, de 7 

de juny, i no estan inclosos en causa d’incapacitat o incompatibilitat, referides als jutges de pau segons 

l’establert als articles 303 i 389 de la Llei Orgànica del Poder Judicial. 

 

Segon.-  Comunicar el present acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, acompanyat de la 

documentació requerida. 

 

Tercer.- Notificar el present acord a les persones interessades”. 

 

VOTACIÓ: 
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat i amb el quòrum de la majoria absoluta  dels 
membres de la corporació. 
 
INTERVENCIONS: El Sr. Joan Grau  vol fer constar l’agraïment al Sr. Valentí Maria Calmet Piqué pels 
serveis prestats com a Jutge de Pau del municipi i felicitar-lo per la nova elecció. Tanmateix, vol felicitar a 
la Sra. M. Àngels Serra i Fabregat per assumir aquesta nova responsabilitat i faceta. 
També el Sr. Alcalde vol constatar que, a l’hora de procedir a l’elecció dels càrrecs, s’ha tingut en compte 
la valoració de la tasca duta a terme els darrers quatre anys i, en tot cas, el tarannà dialogant, pacífic i de 
consens de les dues persones proposades. 
 
4.- INFORMACIONS DE GESTIÓ: 

4.1. Àrea de Servei a les Persones 

La Sra. Elisa Carvajal informa de les  següents activitats: 

o Del dinar de Nadal celebrat amb la gent gran amb l’assistència de més de vuitanta persones i 

amb la realització d’activitats de dinamització després del dinar. 

o De la sortida de la gent gran  per anar al teatre prevista pel dia 3 de febrer. 

o De la nova regulació del banc d’aliments, que serà realitzada per voluntaris, i que es durà a 

terme d’una manera més personalitzada d’acord amb la situació de la família. 
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o De la donació, per part de l’ACR de Fals, d’una panera gegant al banc d’aliments. Vol fer 

constar l’agraïment per aquest gest. 

La Sra. Montse Serra dóna les següents informacions: 
 

o De l’aprovació, per decret de l’Alcaldia de data 13 de novembre de 2016, del conveni marc de 
col·laboració entre el Col·legi Oficial d’Infermeres i infermers de Barcelona i l’Ajuntament de 
Fonollosa per a la utilització del portal anomenat “Infermera virtual”,  que té per objecte donar 
consells de salut. 

o De la concessió d’un ajut de 20.000 euros, provinent de la Diputació de Barcelona, destinat als 
treballs d’intervenció arqueològica a la Plaça de Camps. Afegeix que es fa gestions per demanar 
una pròrroga per a l’execució de les obres d’arranjament de la plaça ja que el termini finalitza el 
proper 30 de juny. 

o De la renovació del conveni establert amb Festacatalunya.cat per tal d’incloure esdeveniments 
locals i llocs d’interès. 

o De la previsió de renovació del conveni d’adhesió al Programa Anem al Teatre, organitzat per la 
Diputació de Barcelona, i que ofereix programació d’espectacles d’arts escèniques i musicals per 
als alumnes de l’escola. 

 
El Sr. Alcalde  informa dels següents assumptes: 
 

o De la reunió mantinguda amb el Consorci Leader  i de la propera convocatòria d’ajuts en la qual 
l’Ajuntament té previst presentar sol·licitud per a la restauració del cor de l’Església de Fals. 

o Vol fer constar l’agraïment per la col·laboració especial realitzada per una persona anònima 
consistent en la donació de pollastres i carn d’olla per les festes de Nadal, la qual va ser 
degudament repartida entre les famílies necessitades. 

o De la propera jornada prevista per l’equip de govern “El govern respon” pel dia 30 de gener al 
Casal de Camps en la qual s’exposarà l’estat actual de les obres de  les excavacions 
arqueològiques, el pressupost i les previsions pel que fa  a la finalització de les obres de la plaça, 
amb la finalitat d’aconseguir un consens cara les actuacions a realitzar. 
 

El Sr. Joan Grau demana si existeix un nou projecte sobre la taula i recorda que hi havia el compromís del 

contractista d’arrencar les làpides existents davant l’església. El Sr. Alcalde diu que hi ha prevista una 

reunió amb el contractista. 

 
4.2.Àrea de Serveis al Territori 

El Sr. Alcalde informa del següent: 
 

o De la contractació dels serveis d’un enginyer agrònom per tal de donar suport tècnic en la 

tramitació d’expedients d’activitats de granges i antenes de telecomunicacions. 

o De la reunió mantinguda a la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme sobre 

aspectes tècnics del POUM. 

El Sr. Francisco Vizcaíno informa dels següents assumptes: 

o Dels treballs diversos duts a terme per la brigada als diferents nuclis del municipi i també la 
col·laboració en els preparatius de la Nit Viva. 

o De la contractació de la Sra. Gemma Rio Caparrós, com educadora de la llar d’infants, en règim 
laboral d’interinatge a temps parcial, en substitució de la Sra. Adriana Prades Gómez que està 
en situació de risc durant l’embaràs. 
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o De la declaració, en data 9 de novembre de 2015, de la jubilació parcial del la Sra. Enriqueta 
Torras Vila, netejadora, amb una dedicació del 50%, i la formalització d’un contracte de relleu 
amb la Sra. Maria Àngels Tayadella Oller. 

o De la finalització del contracte de les Senyores Núria Fonoll i Noemí Fernàndez, en data 31 de 
desembre de 2015, amb motiu de la finalització del Conveni de Dinamització de la gent gran. 

o De la concessió d’un ajut de  11.715 euros per la Diputació de Barcelona que es destinarà a 
despeses de capítol I. 

 El Sr. Xavier Camarasa  informa dels següents assumptes: 
 

o De la concessió d’un ajut, provinent d’un canvi de destí, per un import de 5.914,75 euros, que 
s’ha destinat a la revisió de l’ estudi de l’estat de conservació i neteja de  les parcel·les no 
urbanitzades de Canet de Fals, la determinació de les actuacions a realitzar i el suport 
administratiu. 

o De les actuacions de neteja d’herbes efectuades a les vores dels camins. 
o De la posta  a punt del Pla de Nevades, que es va efectuar amb totes les persones interessades, 

concretant i actualitzant  les actuacions del Pla. 
o De l’arranjament de diversos trams de camins del municipi. 
o Del nou servei de deixalleria mòbil a Fals. 

 
 
4.3. Àrea de Gestió de Recursos i Governació 

La Sra. Elisa Carvajal anuncia una propera trobada que tindrà lloc la setmana que ve per informar del 

contingut del projecte de pressupost municipal 2016. 

5.-Precs i preguntes 

El Sr. Joan Grau pregunta si en el projecte de pressupost s’ha previst les dotacions derivades dels 

recursos demanats a Diputació de Barcelona per a la realització d’un estudi de llocs de treball. L’Alcalde 

informa que s’ha realitzat un estudi comparatiu de la plantilla i segons les converses mantingudes amb la 

Diputació es probable que realitzin un estudi organitzatiu però no un estudi de valoració de llocs de 

treball, ja que comportaria variació de capítol I. 

El Sr. Jordi Barcons demana si ja es té coneixement de tots els recursos que es demanaran a Xarxa de 

governs locals 2016-2019. El Sr. Alcalde  informa que ara es demanaran els recursos de catàleg fins el 2 

de febrer i que s’han demanat memòries valorades per actuacions previstes a Canet, Fonollosa i Fals, 

considerant que al nucli de Camps es fa actualment una inversió important. Afegeix que quan es tinguin 

les valoracions es  farà una trobada per determinar  les inversions del propers quatre anys. 

El Sr. Jordi Barcons pregunta pel pla de neteja que es va anunciar. Informa  el Sr. Vizcaíno que s’està a 

l’espera del pressupost per a determinar les actuacions i que la utilització d’una màquina amb pala per 

netejar no va funcionar. 

El Sr, Joan Grau deixa constància de la línia d’ajuts PAES de la Comissió Europea tot considerant que 

podria destinar-se a actuacions a la piscina per tractar-se d’un tema energètic previst en els seu objectius. 
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El Sr. Joan Grau manifesta la seva preocupació per a la instal·lació de noves empreses wifi i el fet que es 

puguin produir interferències. Demana la valoració de fer alguna actuació. El Sr. Alcalde adopta el 

compromís de demanar als tècnics si es pot regular d’alguna manera. 

El Sr. Joan Badia pregunta si, per tal de reduir el consum energètic, s’ha pensat en canviar l’enllumenat 

de Canet a led. Contesta el Sr. Xavier Camarasa en el sentit que el cost és molt alt i que no està previst. 

Tractats tots els punts de l’ordre del dia el president aixeca la sessió a les 22,15 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 

 
 


