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

CELEBRADA EL DIA 13 DE JULIOL DE 2016 

 
 

Membres assistents 
 
Alcalde-President 
Sr. Eloi Hernàndez i Mosella 
 
Regidors 
Sr. Francisco Vizcaíno i Guerrero 
Sra. Elisa Carvajal i Rojas 
Sr. Xavier Camarasa i Palomes 
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 21 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 18 de maig de 2016 
1.2. Sessió extraordinària de data 31 de maig de 2016 

 
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. Aprovació de la modificació pressupostària 4/2016 

 

4. Aprovació del Compte de gestió recaptatòria de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 

Barcelona. 
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5. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança núm. 9 reguladora de la taxa de la Llar d’infants 

 

6. Aprovació de la proposta de festes locals per a l’any 2017 

 

7. Aprovació definitiva de la modificació des Estatuts de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al 

Sanejament. 

 

8. Aprovació del Programa anual 2016 de restauració i millora forestal de l’Associació de Propietaris 

Forestals Boscos Bages-Anoia 

 

9. Aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera i l’Ajuntament de Fonollosa per a 

la prestació del servei de transport interurbà en taxi. 

 

10. Aprovació de l’estudi de reubicació de contenidors per al foment de la recollida selectiva 

 

11. Aprovació del conveni de col·laboració entre el servei Català de Trànsit sobre l’assumpció de les 

facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes. 

 

12. Informacions de gestió: 

 

12.1. Àrea de Servei a les Persones 

12.2. Àrea de Serveis al Territori 

12.3. Àrea de Gestió de Recursos i Governació 

 

13. Precs i preguntes 

INCIDÈNCIES: El Sr. Alcalde excusa l’assistència de la Sra. Montserrat Serra i Prat i del Sr. Joan 
Grau i Comas. 
 
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 18 de maig de 2016 

 

Vist l’esborrany-minuta de l’acta de sessió ordinària del ple de l’ Ajuntament celebrada el dia 18 de maig  

de 2016, 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 31 de maig de 2016 

 

Vist l’esborrany-minuta de l’acta de sessió extraordinària del ple de l’ Ajuntament celebrada el dia  31 de 

maig  de 2016, el qual ha estat tramés als membres del consistori,  

 

Atès que no es formulen  correccions  al redactat s’acorda la seva aprovació per unanimitat. 
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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. 124 al 187/2016 
ambdós inclosos. 
                                                           

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 maig de 2016 

 24 de maig de 2016 

 1 de juny de 2016 

 14 de juny de 2016 

 28 de juny de 2016 

El Ple es dóna per assabentat. 

3.-  APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 4/2016 

Es sotmet a consideració del ple la següent proposta: 

 

“Modificació pressupostària número 4/2016 per generació de crèdit, crèdit extraordinari i 

suplement de crèdit: 

 

Vista la memòria de l’Alcaldia de data  8 de juliol de 2016 emesa en relació a la necessitat de procedir a la 

tramitació d’un expedient de modificació de crèdits mitjançant generació de crèdit, crèdit extraordinari i 

suplement de crèdit: 

 

Vist l’Informe de Secretaria-Intervenció de data 11 de juliol de 2016. 

S’acorda: 

PRIMER.-Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 4/2016, per generació de crèdit, 

crèdit extraordinari i suplement de crèdit, amb el següent detall: 
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1-GENERACIÓ DE CRÈDIT

DESPESES:

Partida Nom Consig.actual Increment Consig.definitiva

01 231 48000 ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS 26.000,00 €         13.318,94 €            39.318,94 €               

TOTAL 26.000,00 €       13.318,94 €         39.318,94 €           

INGRESSOS:

Partida Nom Consig.actual Increment Consig.definitiva

46100 COMPROMÍS D'INGRÈS DIBA 156.880,64 €       13.318,94 €            170.199,58 €             

TOTAL 156.880,64 €      13.318,94 €         170.199,58 €          

2.-CRÈDIT EXTRAORDINARI

PARTIDES EN ALTA

Partida Nom Consig.actual Increment/nova Consig.definitiva

04 342 62500 MOBILIARI PISCINA -  €                      3.000,00 €              3.000,00 €                 

TOTAL -  €                 3.000,00 €          3.000,00 €                 

PARTIDES EN BAIXA

Partida Nom Consig.actual Disminució Consig.definitiva

04 342 21200 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 9.000,00 €            3.000,00 €              6.000,00 €                 

TOTAL 9.000,00 €         3.000,00 €           6.000,00 €             

3.-CRÈDIT EXTRAORDINARI

PARTIDES EN ALTA

Partida Nom Consig.actual Increment/nova Consig.definitiva

04 171 62500 PARCS I JARDINS -  €                      3.500,00 €              3.500,00 €                 

TOTAL -  €                 3.500,00 €          3.500,00 €                 

PARTIDES EN BAIXA

Partida Nom Consig.actual Disminució Consig.definitiva

04 342 21000 INFRAESTRUCTURA I BÉNS NATURALS 11.500,00 €         3.500,00 €              8.000,00 €                 

TOTAL 11.500,00 €       3.500,00 €           8.000,00 €             

4.- SUPLEMENT DE CRÈDIT

PARTIDES D'ALTA

Partida Nom Consig.actual INCREMENT Consig.definitiva

09 1522 63201 REHABILITACIÓ EDIFICI FÀBRICA 19.727,75 €         584,76 €                  20.312,51 €               

TOTAL 19.727,75 €         584,76 €                  20.312,51 €               

PARTIDES DE BAIXA

Partida Nom Consig.actual DISMINUCIÓ Consig.definitiva

08 1531 21000 INFRAESTRUCTURA I BÉNS NATURAS 35.000,00 €         584,76 €                  34.415,24 €               

TOTAL 35.000,00 €         584,76 €                  34.415,24 €               
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SEGON.- Constatar que l’annex d’inversions, una vegada incorporada la modificació proposada prevista 

queda: 

 

 

 

TERCER.- Com a conseqüència de la modificació pressupostària que es proposa, el  resum per capítols 
del pressupost 2016 passa a ser el següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.- SUPLEMENT DE CRÈDIT

PARTIDES D'ALTA

Partida Nom Consig.actual INCREMENT Consig.definitiva

06 920 22112 SUPORT DIGITAL ADMINISTRACIÓ 2.200,00 €            3.692,00 €              5.892,00 €                 

TOTAL 2.200,00 €            3.692,00 €              5.892,00 €                 

PARTIDES DE BAIXA

Partida Nom Consig.actual DISMINUCIÓ Consig.definitiva

04 342 21200 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 6.000,00 €            1.892,00 €              4.108,00 €                 

04 342 21000 INFRAESTRUCTURA I BÉNS NATURALS 8.000,00 €            1.800,00 €              6.200,00 €                 

TOTAL 14.000,00 €         3.692,00 €              10.308,00 €               

annex inversions 4a. Modificació pressupostària 2016

Tipus de finançament

Aplicació 

pressupostària Denominació del projecte

Any 

inici/Any 

finalització

 Import 

anualitat 

 Recursos 

propis 

Romanent 

general 

.aplicació 

87000

 Romanent 

afectat- 

aplicació 

87001 

 Finanç. CCAA- 

Aplicació 

75080 

 Finanç. 

Diputació. 

Aplicació 

76100 

 Prèstec Diba. 

Aplicació 

91100 

 Aigües de 

Manresa.Aplic

ació 77000  Total 

03.336.65000 Inversió Església torres de Fals 2016/2017 150.000,00 €  150.000,00 € 150.000,00 €  

03.336.64000 Treballs arqueològics plaça de Camps 2016/2017 23.971,45 €    23.971,45 €    23.971,45 €    

09.342.63200 Rehabilitació piscina municipal 2016/2017 120.000,00 €  120.000,00 €  120.000,00 €  

02.3231.62300 Maquinària, instal.lacions i estris(escola radiadors)2016/2016 2.419,00 €      1.000,00 €   1.419,00 €      2.419,00 €      

02.3232.62300 Maquinària, instal.lacions i estris(llar d'infants) 2016/2016 1.300,00 €      1.300,00 €   1.300,00 €      

02.3232.62600 Equips processos d'informació 2016/2016 200,00 €         200,00 €      200,00 €         

06.920.62600 Equips processos d'informació, digitalitzacio i emmagatzematge2016/2016 3.000,00 €      2.000,00 €   1.000,00 €      3.000,00 €      

05.312.62300 Maquinària, instal.lacions i estris(consultoris) 2016/2016 2.000,00 €      2.000,00 €   2.000,00 €      

07.151.64000 Pla d'ordenació urbanística municipal 2008/2016 44.041,32 €    30.756,62 € 13.284,70 €    44.041,32 €    

09.459.61907 Condicionameent d'espai Públic de Camps 2012/2016 33.058,35 €    2.431,57 €    30.626,78 €   33.058,35 €    

09.160.61901 Millora de Clavegueram de Fonollosa 2015/2016 95.780,61 €    95.780,61 €    95.780,61 €    

09.1522.63200 Rehabilitació edifici fàbrica 2015/2016 20.312,51 €    584,76 19.727,75 €    20.312,51 €    

09.1522.63201 Condicionament d'habitatges 2016/2016      11.000,00 € 11.000,00 €    11.000,00 €    

04.342.62300 Xarxes de seguretat equipaments esportius 2016/2016        2.118,59 € 2.118,59 €      2.118,59 €      

04,342,62500 Mobiliari piscina 2016/2016        3.000,00 € 3000 3.000,00 €      

04.171.62500 Parcs i jardins 2016/2016        3.500,00 € 3500 3.500,00 €      

05.311.62300 Desfibriladors 2016/2016        8.000,00 € 8.000,00 €      8.000,00 €      

TOTAL CAPÍTOL 6   523.701,83 €  13.584,76 € 2.431,57 €   30.756,62 € 30.626,78 €   296.302,10 € 150.000,00 € -  €             523.701,83 € 

09.161.76500 Abastament d'aigua en alta 2016/2016 47.595,67 €    47.595,67 €   47.595,67 €    

03.330.78001 ACR.Canet de Fals (mobiliari i equipaments) 2016/2016 650,00 €         650 650,00 €         

03.330.78002 ACR.Fals (mobiliari i equipaments) 2016/2016 5.200,00 €      5200 5.200,00 €      

TOTAL CAPÍTOL 7 53.445,67 €    5850 -  €            0 -  €             -  €              0 47.595,67 €  53.445,67 €   
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ESTAT DE DESPESES (INCLOSA 
MODIFICACIÓ 4/2016)  

CAPITOL DENOMINACIÓ   IMPORT   

 A)OPERACIONS CORRENTS 
1 DESPESES DE PERSONAL 618.705,94 

                                     2                                             
DESPESES EN BENS CORRENTS I 
SERVEI 669.591,88 

3 DESPESES FINANCERS 6.089,00 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 96.435,12 

                                    5 FONS DE CONTINGÈNCIA 10.000,00 
 B)OPERACIONS DE CAPITAL 

6 INVERSIONS REALS 523.701,83 

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 53.445,67 
9 PASSIUS FINANCERS 64.950,75 

 
TOTAL PRESSUPOST DE 
DESPESES 2.042.920,19 

 
 
 
 
 
   

 

 
ESTAT D’INGRESSOS(INCLOSA 

MODIFICACIÓ 4/2016)  

CAPITOL DENOMINACIÓ  IMPORT   

 A)OPERACIONS CORRENTS 
1 IMPOSTOS DIRECTES 571.902,00 
2 IMPOSTOS INDIRECTES 25.000,00 
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 360.685,31 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 524.070,14 
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 4.550,00 

 B)OPERACIONS DE CAPITAL 
6 ALINEACIÓ D'INVERSIONS REALS 0 
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 373.524,55 
8 ACTIUS FINANCERS 33.188,19 
9 PASSIUS FINANCERS 150.000,00 

 
TOTAL PRESSUPOST DE 
DESPESES 2.042.920,19 

 

   
 
QUART.- Sotmetre el present acord al tràmit d’informació pública, durant el termini de 15 dies als efectes de 
presentació de reclamacions. En cas de no presentar-se’n l’acord esdevindrà definitiu.  

   
VOTACIÓ: 
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat. 
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4.- APROVACIÓ DEL COMPTE DE GESTIÓ RECAPTATÒRIA DE L’ORGANISME DE GESTIÓ 

TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 

Es sotmet a consideració del ple la següent proposta: 

 
“L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona ha tramés el Compte de la Gestió 
Recaptatòria realitzada durant l’exercici 2015 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i 
liquidacions d’ingrés directe corresponents a aquest Ajuntament. 
 
La relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a cobrar, tal 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, ofereix el següent resultat: 
 
Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2015: 
 

Rebuts 2.084,61 € 

Liquidacions 4.698,65 € 

 
 
Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2015: 
 

Rebuts 162.355,88 € 

Liquidacions 336.938,31€ 

 
 
S’ha verificat la correspondència entre els ingressos que es reflecteixen en el Compte amb els fons 
transferits  a l’Ajuntament, en els termes que consten en l’informe que Secretaria-Intervenció ha emès en 
data 8 de juliol de 2016. 
 
Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el Compte de la Gestió Recaptatòria de l’exercici 2015 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” 
 
VOTACIÓ: 
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat. 
 
 
 

5.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA NÚM. 9 REGULADORA 

DE LA TAXA DE LA LLAR D’INFANTS 

Es sotmet a consideració del ple la següent proposta: 
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“Des de la direcció de la llar d’infants s’ha traslladat la necessitat d’introduir una variació en les tarifes 

aprovades  de la Taxa per la Prestació del Servei d’Escola Bressol per tal de contemplar una necessitat 

derivada de la demanda de les famílies usuàries. 

En concret es tracta d’introduir una variació referent a l’assistència a la llar d’infants  en la modalitat de 

dues jornades a la setmana 

 

PROPOSO AL PLE l’adopció del següent ACORD: 

 

PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de  l’art. 6  de l’Ordenança Fiscal núm. 9 , 

Reguladora de la Taxa per la Prestació del Servei d’Escola Bressol, el qual quedaria redactat de la 

següent manera: 

 

Article 6. Quota tributària 

 

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 

 

Tarifa Descripció Import 

1 Jornada ordinària  (   5 hores) 140 €/mes 

2 Jornada ordinària (2 dies a la setmana) 70,00€/mes 

3 Menjador i descans mensual (de 12 a 15 hores) 150 €/mes 

4 
Menjador  i descans (de 12 a 15 hores) per cada dia aïllat (màxim 10 al 

mes) 

8 €/dia 

5 Menjador i descans mensual  lactants (de 12 a 15 hores) 90 €/mes 

6 
Menjador i descans lactants (de 12 a 15 hores) per cada dia aïllat 

(màxim 10 al mes) 

5 €/dia 

7 Hora tarda mensual   (de 16 a 17 hores) 30 €/mes 

8  Hora addicional puntual 3,5 €/hora 

10 Quota manteniment plaça (blindada fins 1 desembre) 45 €/mes 

11 Material 6,5 €/mes 

 
En el supòsit que es produeixi una baixa per malaltia  i sempre que es comuniqui prèviament la mateixa el 
dia anterior o, com a màxim, el mateix dia fins les 9 del matí, s’abonarà 3,26 euros de la quota de 
menjador en les tarifes 2 i 4, corresponents al menjar dels dies que el nen/a no gaudeixi del servei. 
 
2. En situacions d’escassa capacitat econòmica, les tarifes contingudes en el punt anterior es reduiran en 

un 50%. 

 

A efectes d’obtenir aquesta reducció, s’haurà de presentar la corresponent sol·licitud, adjuntant còpia de 

l’última declaració d’IRPF, en el Departament de Serveis Socials. Aquest Servei informarà sobre la 

procedència d’aplicar el benefici sol·licitat. 

 

3. En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica per a satisfer les tarifes anteriors, es prestaran els 

serveis gratuïtament, previ informe de l’Àrea de Serveis Socials. 
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4.- En situacions de família nombrosa o família monoparental, les tarifes contingudes en el punt anterior, 

es reduiran un 10% . Aquesta bonificació no és acumulable a la que s’estableix al punt 2. 

A efectes d’obtenir aquesta reducció, s’haurà de presentar davant de la Hisenda Municipal la següent 

documentació: 

 

- Títol vigent de família nombrosa o de família monoparental, expedit per l’Administració 

competent. 

 

5.- Les bonificacions contingudes en els punt 2, 3 i 4 només s’aplicaran en els casos de persones 

empadronades en els municipis de Fonollosa, Aguilar de Segarra i Rajadell. 

 
SEGON.-  EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’ acord provisional, així com el text 

complet de l’ Ordenança modificada durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent 

al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. Durant el període 

d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes 

previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient 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. 

 

VOTACIÓ: 
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat. 
 

6.- APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER A L’ANY 2017 

Es sotmet a consideració del ple la següent proposta: 

 

Al DOGC núm. 7135, de 6 de juny de 2016 ha estat publicada  l’Ordre EMO/137/2016, de 30 de maig, per 

la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2017. 

 

El Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya ha requerit a aquest 

Ajuntament, mitjançant escrit que ha tingut entrada el dia 22 de juny de 2016 (núm. 1348), la proposta de 

les festes locals d’aquest Municipi als efectes de preparació de l’Ordre de Festes Locals a Catalunya per 

a l’any 2017. 

 

Atesos els antecedents indicats, es proposa al Ple l’adopció dels següent acord: 

 

Primer. Proposar els dies que s’indiquen a continuació com a festes locals del Municipi de Fonollosa per 

a l’any 2017: 

 

o 21 de febrer 
o 21 d’agost 

 

Segon. Trametre el següent acord al Departament d’Empresa i Coneixement  de la Generalitat de 

Catalunya. 
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VOTACIÓ: 
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat. 
 
7.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT DE 

MUNICIPIS DEL BAGES PER AL SANEJAMENT 

Es sotmet a consideració del ple la següent proposta d’acord: 

 
“La Mancomunitat de municipis del Bages per al Sanejament, reunida en Assemblea General el dia 4 
d’abril de 2016, va aprovar definitivament la modificació dels articles 2 i 3 dels estatuts de la 
Mancomunitat d’acord amb el següent text: 
 

- “Article 2n. Denominació, domicili i àmbit territorial. 
Aquesta mancomunitat es denomina Mancomunitat de Municipis del Bages per al 
Sanejament.  
La seva seu està ubicada a Manresa, c. Santa Llúcia, 21 1r-2a. Podrà ésser canviada 
per acord de l’Assemblea General, havent-se de publicar al butlletí oficial pertinent. 
El seu àmbit territorial comprèn la totalitat dels termes municipals dels municipis que en 
cada moment integrin la Mancomunitat. 

- Article 3. Finalitat i objecte. 
La Mancomunitat ha estat constituïda per a la gestió més eficient dels recursos hídrics i 
de les obres i les actuacions hidràuliques i per a la prestació dels serveis relacionats. 
Constitueix l’objecte de la Mancomunitat la gestió i explotació dels sistemes públics de 
sanejament d’aigües residuals, sistemes d’abastament d’aigua en alta i de 
subministrament d’aigua en baixa, així com la reutilització de les aigües regenerades i el 
retorn a l’aigua del medi, activitats que constitueixen la gestió integrada de l’aigua el seu 
àmbit territorial, per a la qual cosa la Mancomunitat té plena capacitat”. 

 
L’Ajuntament de Fonollosa, en sessió plenaria de data 14 de maig de 2015, va acordar l’aprovació inicial 
de la modificació dels estatus esmentada. 
Tanmateix, la Mancomunitat demana als ajuntaments integrants l’acord d’aprovació definitiva d’aquesta 
modificació. 
 
Per tot això, l’Alcalde proposa al ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar definitivament la modificació dels articles 2 i 3 dels Estatus de la Mancomunitat, d’acord 
amb el text següent:  
 

- “Article 2n. Denominació, domicili i àmbit territorial. 
Aquesta mancomunitat es denomina Mancomunitat de Municipis del Bages per al 
Sanejament.  
La seva seu està ubicada a Manresa, c. Santa Llúcia, 21 1r-2a. Podrà ésser canviada 
per acord de l’Assemblea General, havent-se de publicar al butlletí oficial pertinent. 
El seu àmbit territorial comprèn la totalitat dels termes municipals dels municipis que en 
cada moment integrin la Mancomunitat. 

- Article 3. Finalitat i objecte. 
La Mancomunitat ha estat constituïda per a la gestió més eficient dels recursos hídrics i 
de les obres i les actuacions hidràuliques i per a la prestació dels serveis relacionats. 
Constitueix l’objecte de la Mancomunitat la gestió i explotació dels sistemes públics de 
sanejament d’aigües residuals, sistemes d’abastament d’aigua en alta i de 
subministrament d’aigua en baixa, així com la reutilització de les aigües regenerades i el 
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retorn a l’aigua del medi, activitats que constitueixen la gestió integrada de l’aigua el seu 
àmbit territorial, per a la qual cosa la Mancomunitat té plena capacitat”. 

 
Segon.- Comunicar el present acord a la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament. 
 
VOTACIÓ: 
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat i amb el quòrum de la majoria absoluta de 
membres d ela Corporació. 
 
8.- APROVACIÓ DEL PROGRAMA ANUAL 2016 DE RESTAURACIÓ I MILLORA FORESTAL DE 
L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS BOSCOS BAGES-ANOIA 
 
Vist el Programa anual 2016, que especifica les tasques i inversions que es realitzaran enguany per 
l’execució del “Pla Marc de millora i valoració de les finques forestals de l’àmbit de l’Associació de 
Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia 
 
Atès que aquest programa ha estat aprovat per una comissió de treball d’acord amb el que estableix el 
“Conveni Marc de col.laboració signat entre la Diputació de Barcelona, els ajuntaments d’Aguilar de 
Segarra, Calonge de Segarra, Fonollosa, Sant Mateu de Bages, Sant Pere Sallavinera i l’Associació de 
Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia per a l’execució del Pla Marc de Restauració i Millora Forestal”. 
 
Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el Programa anual 2016 per a l’execució del Pla Marc de Restauració i Millora Forestal 
de l’Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia en la qual s’especifica les tasques i 
inversions que es realitzaran enguany. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la resta de parts que formen part del Conveni Marc i que són: 
Diputació de Barcelona, els ajuntaments d’Aguilar de Segarra, Calonge de Segarra, Sant Mateu de 
Bages, Sant Pere Sallavinera i l’Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia per a l’execució 
del Pla Marc de Restauració i Millora forestal. 
 
VOTACIÓ: 
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat. 

 

9.- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT PERE SALLAVINERA I 

L’AJUNTAMENT DE FONOLLOSA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT 

INTERURBÀ EN TAXI. 

Es presenta la següent proposta d’acord:   

L’article 23 de la Llei 19/2003, del taxi, estableix que es poden establir àrees territorials de prestació 
conjunta o altres fórmules de coordinació intermunicipal en les zones on hi ha interacció o influència 
recíproca entre serveis de transport de diferents municipis, de manera que l’ordenació adequada dels 
serveis transcendeixi els interessos de cada un dels municipis. 
 
L’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera i l’Ajuntament de Fonollosa, consideren necessària la prestació 
conjunta del servei de taxi en l’àmbit dels seus termes municipals, de tal manera que els taxis dels dos 
municipis puguin actuar conjuntament en qualsevol dels seus termes municipals. 
 



 
 

 

C/ Església, s/n – 08259 FONOLLOSA (Barcelona) - Tel.938366005 correu-e: fonollosa@diba.cat 

Vista la minuta de conveni, mitjançant la qual s’estableix un marc de col·laboració en el qual es concreten 
les actuacions a desenvolupar per a la prestació conjunta del servei de taxi en l’àmbit territorial dels 
municipis de Sant Pere Savallinera i Fonollosa, es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la minuta de conveni de col·laboració a formalitzar entre l’Ajuntament de Sant Pere 
Sallavinera i l’Ajuntament de Fonollosa per a la prestació conjunta del servei de taxi, la qual habilitarà la 
realització del servei de taxi amb càrrega de viatgers en els dos termes municipals indistintament. 
Segon.- Facultar a l’Alcalde-president per a la signatura de la documentació necessària per a la 
formalització del present conveni. 
Tercer.- Donar publicitat de la present resolució als efectes de seguretat jurídica i comunicar aquesta 
aprovació a l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera i a la Direcció General de Transports i Mobilitat del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
VOTACIÓ: 
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat. 

 

10. APROVACIÓ DE L’ESTUDI DE REUBICACIÓ DE CONTENIDORS PER AL FOMENT DE LA 

RECOLLIDA SELECTIVA 

 

Es presenta la següent proposta d’acord: 

 

Actualment el municipi de Fonollosa presta el servei de recollida de les deixalles mitjançant àrees 
complertes de reciclatge i contenidors de 1100 l dispersos en diferents punts del municipi. 
 
El conjunt d’instal·lacions de recollida és el següent: 
 

o 15 àrees complertes de paper/cartró, vidre, envasos, rebuig i orgànica amb 51 contenidors de 
rebuig de 1.100 l. 

o 29 punts amb contenidors de 1.100 l i un total de 37 contenidors de rebuig 
 
El nombre de tones de recollida actual és de 586,78, de les quals 160,05 són de recollida selectiva i 
426,53 són de rebuig. 
 
A la vista d’aquests resultats és considera que  l’actual distribució dels contenidors no és la més idònia 
per al foment del reciclatge, ja que s’afavoreix la utilització dels contenidors de rebuig. 
 
Tanmateix, l’Agència de Residus marca com a objectiu del reciclatge cara l’any 2020 el 50%. 
 
L’empresa Ambiens ha elaborat un estudi de reubicació dels contenidors actuals amb una doble finalitat: 
Ambiental, amb l’objectiu d’incrementar els nivells de reciclatge i econòmica per tal de  disminuir les tones 
de rebuig i, en conseqüència, baixar l’import d’abocador. 
 
La proposta contempla l’eliminació de determinats punts de rebuig aïllats i que donen servei a pocs veïns, 
i la creació de noves àrees complertes de reciclatge. 
 
Ateses les consideracions exposades es proposa l’adopció del següent acord: 
 



 
 

 

C/ Església, s/n – 08259 FONOLLOSA (Barcelona) - Tel.938366005 correu-e: fonollosa@diba.cat 

Primer.-  Aprovar l’actuació  de reubicació de contenidors al municipi de Fonollosa, d’acord amb l’estudi 
realitzat per Ambiens, que serà diligenciat en aquest sentit, la qual finalitat és el foment de la recollida 
selectiva . 
 
Segon.-  Donar la deguda informació  a les persones interessades als efectes d’una correcta aplicació de 
l’actuació descrita. 
 
VOTACIÓ: 
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per quatre vots a favor dels  senyors/es Eloi Hernàndez i 
Mosella, Elisa Carvajal i Rojas, Francisco Vizcaíno i Guerrero i Xavier Camarasa i Palomes, i tres 
abstencions dels senyors/es Joan Badia i Lladó, Jordi Barcons i Jiménez i  Àfrica Rodríguez i Escoda. 
 
INTERVENCIONS: El Sr. Xavier Camarasa  motiva aquesta actuació en el foment de la recollida 
selectiva, la qual cosa suposarà un estalvi en el preu de la tona per rebuig. Exposa que l’estudi que ara es 
presenta ha estat realitzat en base a les visites de tots els punts de recollida del municipi. 
El Sr. Alcalde informa que aquesta mesura ha estat motivada per la Mancomunitat amb dos criteris 
fonamentals: ambientals i estalvi. Afegeix que les taxes es van incrementar pels municipis de Rajadell i 
Aguilar de Segarra i no per Fonollosa amb el compromís d’augmentar el reciclatge. 
El Sr. Joan Badia diu que l’explicació ha estat correcta però que, en tractar-se d’una mesura que afecta al 
veïnat cal donar la corresponent informació als veïns abans d’aprovar qualsevol actuació. 
El Sr. Alcalde diu que aquesta mesura va ser anunciada al butlletí d’informació municipal,  que es faran 
reunions explicatives i que s’estudiaran els casos concrets si cal. 
 
11. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT 

SOBRE L’ASSUMPCIÓ DE LES FACULTATS DE DENÚNCIA I SANCIÓ PER INFRACCIONS A 

NORMES DE CIRCULACIÓ EN VIES URBANES. 

Es presenta la següent proposta d’acord: 

L’article 7 del  text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària (LSV) 

aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, en concordança amb els articles 25.2.g) de la 

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 66.3b) 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 de Catalunya, fixa les 

competències que els municipis tenen atribuïdes en matèria de trànsit. Tanmateix, l’article 71.4 de al LSV 

determina que la sanció per infraccions a normes de circulació comeses en vies urbanes correspondrà als 

respectius alcaldes 

No obstant això, l’article 11.4 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre de creació del Servei Català de 

Trànsit,  disposa que el director o directora d’aquest servei pot assumir la competència sancionadora per 

infraccions de normes de circulació en vies urbanes que correspon ala alcaldes, sempre que hi hagi 

conveni subscrit entre l’Ajuntament afectat i el Servei Català de Trànsit. 

Tanmateix, l’article 6 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del 

Procediment Administratiu Comú, determina que les Administracions Públiques poden celebrar conveni s 

de col·laboració en l´àmbit de les seves respectives competències. 

Vista la proposta de conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Fonollosa 

sobre l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies 

urbanes,  es proposa al Ple municipal l´adopció dels següents  
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ACORDS:  

 Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració  entre el Servei Català de Trànsit i l´Ajuntament de 

Fonollosa relatiu a l´assumpció de facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en 

vies urbanes, d’acord amb el text  que resta diligenciat en aquest sentit. 

Segon.- Facultar  l´Alcalde-president per a la signatura de quanta documentació sigui necessària per a la 

formalització del present conveni. 

Tercer.- Donar publicitat de la present resolució als efectes de seguretat jurídica i comunicar aquesta 

aprovació al Servei Territorial de Trànsit de Barcelona 

VOTACIÓ: 
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat 

INTERVENCIONS: El Sr. Barcons pregunta  si s’ha pensat amb fer un conveni amb l’Ajuntament de Sant 

Joan pel tema de vigilància. El Sr. Alcalde respon que s’ha plantejat però no es veu viable pel baix nivell 

de servei que es pot donar. 

 
12.-  INFORMACIONS DE GESTIÓ: 

12.1. Àrea de Servei a les Persones 

La Sra. Elisa Carvajal  informa de les  següents activitats: 

o Projecte Més a prop: Han estat enviades les cartes informatives i cal esperar el nivell de 

resposta. 

o Classes d’anglès: Ha acabat el curs  i pel proper es preveu ampliar les classes a nens més 

petits. 

o Han finalitzats les activitats de la gent gran i es va celebrar un dinar amb una assistència de 87 

persones 

o La recaptació de la taxa per la piscina, abonaments i entrades, ha estat de 7.166,00 euros fins el 

dia d’avui. 

L’Alcalde  informa dels següents assumptes: 
 

o De la matriculació de 23 nens a la llar d’infants Reixics 
o De la posada en marxa del parc lúdic al nucli de Fonollosa 
o De la celebració dels actes d’agermanament amb el poble de Fals de França, que van tenir lloc 

els dies 4 i 5 de juny. 
o Del servei de bibliopiscina durant el període d’estiu 
o De la finalització dels treballs arqueològics a la Plaça de Camps i de l’inici de les obres el proper 

mes de setembre 
 

12.2. Àrea de Serveis al Territori 
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El Sr. Francisco Vizcaíno informa de les tasques realitzades per la brigada municipal: 

o Desbrossar  les zones verdes de Fals 

o Senyalitzar les parades de bus a Canet ja que  fins l’11 de setembre el bus passarà per 

el nucli, a manera de prova. 

o Arranjament de dues rases i claveguera per evitar inundacions a la piscina per pluges. 

o S’ha posat herba artificial a la piscina 

o Inici dels treballs de neteja de la franja forestal de Canet 

o Desbrossar la zona de piscina 

o Pintar bancs i taules de pic-nic i col·locació de cadires i taules noves. 

o Col·locació de la xarxa a la pista de vòlei 

o Realització de l’inventari de material de la piscina 

El Sr. Xavier Camarasa  dóna informació de les següents actuacions i tasques realitzades: 
 

o Arranjament dels següents camins: Camí de Boixeda sobre de la pujada de cal Jordà a 

Cal Piu, camí de Collbaix des de la Creu fins a la cruïlla del Collet, camí de Querol des 

de la Morera fins a la meitat del camí de Can Franciscó, camí de Cal Xisquet de la Font 

des de l’entrada fins a la cruïlla que porta a la casa. 

o Sol·licitud de subvenció a la Diputació per asfaltar el tram que falta del camí de Collbaix 

o Catàleg de camins: S’han acabat les feines de camp 

o Concessió d’un ajut per fer un estudi per l’estabilització del talús del camí de Camps  

o S’està procedint a la  neteja de la franja forestal de Canet i al mateix temps s’han netejat les 

parcel·les de les quals es disposa autorització dels propietaris, aproximadament unes  12 de les 

28 que contemplava l’estudi realitzat 

o S’ha donat de baixa la línia wifi contractada amb Iberbanda i s’ha eliminat el “wifi lliure” que 

subministrava l’Ajuntament per manca d’utilització dels veïns. S’han substituït les antenes 

propietat de l’Ajuntament i ubicades a l’edifici de l’Ajuntament per altres de nova tecnologia. 

o Durant la temporada d’estiu, des de la meitat de juny fins a meitat de setembre, s’ha  incrementat 

la freqüència de recollida de contenidors. 

12.3. Àrea de Gestió de Recursos i Governació 

El Sr. Alcalde informa dels següents assumptes de l’àrea de salut pública 

o De les tasques realitzades de captura de coloms 

o De la localització d’una colònia de 23 gats a Fals 

o De la recollida de gossos abandonats 

o De la realització del curs de manipuladors d’aliments, amb una assistència de 50 persones, 

o De les analítiques realitzades a cinc fonts del municipi, que es farà dues vegades a l’any 

o Del control sanitari efectuat a la piscina 

o De les visites de control d’aliments realitzades als establiments 

o De l’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Fonollosa i l’empresa Pública 

Sistema d’Emergències Mèdiques, S.A (SEM) per a la implementació del Projecte Fonollosa 

Cardioprotegida 

o De la sol·licitud d’adhesió al sistema Anicom per al registre d’animals de companyia que permet 

el bolcat de les dades del registre a diferents institucions o centre veterinaris.  
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El Sr. Jordi Barcons efectua  les següents intervencions: 

o Comenta que les àrees de poda es troben brutes. Contesta el Sr. Francisco Vizcaíno que es 

troben netes, que s’ha trinxat la poda i que falta recollir les ampolles. S’inicia intervencions 

respecte el concepte net/brut d’aquestes àrees. 

o Pregunta sobre la previsió de col·locar els cartells de municipi per a la independència. Contesta 

el Sr. Alcalde indicant que falta prendre les mides i que tot seguit es col·locaran. 

El Sr. Francisco Vizcaíno dóna compte dels següents assumptes: 

o De la contractació de la Sra. Maria Aguilera Fiñana, com auxiliar administrativa, per un període 

de sis mesos, el qual finançament prové del projecte Rubick, que contempla la contractació de 

persones en situació de vulnerabilitat social. 

o De la contractació dels socorristes de la piscina a través de l’empresa Aquasos 

o Del procés de selecció realitzat pel nomenament com a funcionari/ària interí/na per a ocupar la 

plaça d’administratiu/va adscrita a l’àrea d’intervenció en el moment en que es produeixi la 

jubilació de la funcionària titular, resultant la candidata amb més puntuació la Sra. Montserrat 

Recasens Arbós. 

El Sr. Jordi Barcons pregunta pel nombre de baixes per IT en aquest moment. Informa el Sr. Vizcaíno que 
actualment hi ha tres baixes. 
 
13.- Precs i preguntes 

En aquest punt el Sr. Joan Badia vol fer una reflexió en relació a les intervencions que s’han produït en la 

pregunta sobre l’estat de les àrees de poda. En primer lloc assenyala que el ple està integrat per 

persones del mateix poble i que, des del seu grup, quan es fan les intervencions no es va contra les 

persones si no que es fa amb un esperit d’oposició constructiva. Posa èmfasis en que si les coses que es 

diuen es passen al tema personal no porta a res de bo. 

El Sr. Alcalde agraeix la reflexió. 

Tractats tots els punts de l’ordre del dia el president aixeca la sessió a les 22,45 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  

L’Alcalde 

 

 

 

Eloi Hernàndez i Mosella 

 
 


