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

CELEBRADA EL DIA 9 DE MARÇ DE 2016 

 
 

Membres assistents 
 
Alcalde-President 
Sr. Eloi Hernàndez i Mosella 
 
Regidors 
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 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 13 de gener 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 del Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal per a la prestació del servei de 

transport escolar , curs 2015-2016 

 

4. Aprovació inicial del Reglament regulador del Banc d’aliments de l’Ajuntament de Fonollosa 

 

5. Aprovació del Conveni d’Adhesió al programa “Anem al teatre” 

 

6. Donar compte de l’informe relatiu al període mig de pagament a proveïdors 
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7. Adhesió a la tercera pròrroga de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica  destinat als ens 

locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català de Desenvolupament Local a l’empresa Endesa 

Energia, S.A.U. 

 

8. Aprovació dels estatuts de la Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat 

 

9. Informacions de gestió: 

 

9.1. Àrea de Servei a les Persones 

9.2. Àrea de Serveis al Territori 

9.3. Àrea de Gestió de Recursos i Governació 

 

10. Precs i preguntes 

 

INCIDÈNCIES: El Sr. Alcalde excusa l’assistència de la regidora Sra. Elisa Carvajal i Rojas amb motiu de 
la defunció del seu padrastre. S’acorda transmetre-li  el condol en nom del consistori.  

 
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 13 de gener de 2016 

 

Vist l’esborrany-minuta de l’acta de sessió ordinària del ple de l’ Ajuntament celebrada el dia 13 de gener  

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. 

 

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. 321 al  327/2015 i de 
l’1 al 41/2016 ambdós inclosos. 
 
El Sr. Joan Grau demana informació respecte els següents decrets, informant el Sr. Alcalde del seu 
contingut: 
 

 Decret 35/2016 i 38/2016: Fan referència a la interposició d’un recurs contenciós-administratiu 
contra la desestimació del recurs de reposició interposat contra l’ordre d’enderroc d’un mur de 
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pedra construït  dins el sistema de viabilitat que afecta la finca Café de Camps, i la designa de 
lletrat per a la seva defensa. 
 

 
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: 

 12 de gener de 2016 

 26 de gener de 2016 

 9 de febrer de 2016 

El Ple es dóna per assabentat. 

3.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL PER A LA 

PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR , CURS 2015-2016 

Es sotmet a consideració del ple la següent proposta: 

 

“Vist que en data 22 de gener de 2016  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 2015-2016, 

 

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 7.789,93 euros, 

 

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 2015-2016 d’acord 

amb el text que queda diligenciat en aquest sentit, i resultant la quantitat de 7.789,93 euros a 

càrrec de l’Ajuntament. 

 

Segon.-  Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal del Bages”. 

 

VOTACIÓ: 
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat. 
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4.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT REGULADOR DEL BANC D’ALIMENTS DE 

L’AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 

Es sotmet a consideració del ple la següent proposta: 

 

La situació socioeconòmica marcada per la profunda crisi que vivim ha fet aflorar situacions 
greus de necessitat social a les quals les estructures tradicionals no poden donar respostes prou 
efectives. Per això, des de la regidoria de serveis socials es venen impulsant un seguit de 
programes adreçats a les persones més necessitades, sent una d’elles l’establiment del Banc 
d’Aliments. 
 
Per a una gestió més eficaç  dels usuaris del Banc d’Aliments s’ha cregut necessari articular un 
reglament on es reguli tot allò referent a les condicions i accés en caràcter d’usuari al Banc 
d’Aliments de Fonollosa. 
 
Vist el Reglament regulador del Banc d’Aliments de l’Ajuntament de Fonollosa, que ha estat 
elaborat per la regidoria de Serveis Socials, i  en virtut dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 178 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 63 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les 
entitats locals, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

 

PRIMER. Aprovar inicialment el Reglament regulador del Banc d’Aliments de l’Ajuntament de 

Fonollosa, d’acord amb el text que queda diligenciat en aquest sentit, i amb la inclusió de la 

següent definició referida a transeünt: “Persona que es troba accidentalment en un terme 

municipal en el qual no és empadronat, o bé que s'ha traslladat a un terme municipal amb el 

propòsit de residir-hi però no ha adquirit encara la condició de resident” 

SEGON. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats i d’aquells veïns o 
associacions que hagin exercit la iniciativa per a la formació de l’ordenança, per un termini mínim 
de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, en la plataforma e-tauler i en el tauler d’anuncis de la Corporació, 
perquè aquests puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que 
estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es 
considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple. 

 

INTERVENCIONS: El Sr. Joan Grau celebra l’acord de posar ordre en una qüestió que quedava 
molt limitada a l’àmbit dels tècnics de serveis  socials. Alhora considera necessari definir el 
concepte de transeünt, de manera que quedin molt clares les actuacions a l’hora d’aplicar el 
Reglament. 
En aquest sentit, s’acorda introduir la definició de transeünt al text del Reglament, d’acord amb la 
definició que consta en el punt primer de la part dispositiva. 
 

VOTACIÓ: 
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat. 
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5.- APROVACIÓ DEL CONVENI D’ADHESIÓ AL PROGRAMA “ANEM AL TEATRE” 

Es sotmet a consideració del ple la següent proposta: 

 

L’Àrea de Cultura, Educació i Esports a través de l’Oficina de Difusió Artística de la Diputació de 

Barcelona, organitza en col·laboració amb els ajuntaments de les comarques on es desenvolupa 

l’activitat, el programa “Anem al teatre” que ofereix, en horari escolar, espectacles d’arts 

escèniques i musicals per als alumnes d’educació infantil, primària i secundària, batxillerat i 

cicles formatius. 

El darrer protocol, el qual s’hi va adherir l’Ajuntament de Fonollosa finalitza la seva vigència el 

curs 2015/16, i per tal de continuar oferint aquesta activitat als alumnes de l’Escola pública 

Agrupació Sant Jordi de Fonollosa, creiem convenient adherir-nos al nou protocol aprovat per la 

Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 23 de setembre de 

2015, per als cursos 2016 a 2020. 

Per tot el què s’ha exposat, es PROPOSA al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents 

ACORDS: 

 

PRIMER.- Aprovar el “El Conveni tipus d’adhesió al programa “Anem al teatre a les comarques 

de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages, el Berguedà, el Garraf, el Maresme, el Moianès i Osona per 

als cursos 2016 a 2020”, i  

 

SEGON.- Comunicar aquest acord a l’Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona. 

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

6.- DONAR COMPTE DE L’INFORME RELATIU AL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A 

PROVEÏDORS 

D’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 

sostenibilitat Financera es dóna compte del Període Mig de Pagament a Proveïdors corresponent 

al quart trimestre de 2014, calculat segons el RD 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es 

desenvolupa la metodologia de càlcul del PMP a proveïdors de les Administracions Públiques, 

del qual en resulta un període de 31 dies. 

El Ple es dóna per assabentat i resten diligenciats en aquest sentit en els respectius expedients. 
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7.- ADHESIÓ A LA TERCERA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT 

D’ENERGIA ELÈCTRICA  DESTINAT ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL 

CONSORCI CATALÀ DE DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, 

S.A.U. 

Es sotmet a consideració del ple la següent proposta: 

 

ANTECEDENTS 

Primer.- En data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament d’electricitat,  destinat a les entitats 
locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), a l’empresa Endesa Energia SAU, 
havent- se formalitzat el corresponent contracte administratiu en data 19 de març de 2013 amb 
una durada d’un any, des de l’1 d’abril de 2013 fins el 31 de març de 2014 i la relació de preus 
unitaris que tot seguit es detallen: 
 
Terme 

d´energia 

   

Terme de 

potència 

         Preus (€/MWh) 

  

Euros/ kW i any 

  P1 P2 P3 

 

P1 P2 P3 

174,136 

135,30

4 

81,07

7 Sublot 1 (3.0A) 15,754249 

9,45254

9 

6,30170

0 

  

152,35

6   Sublot 2 (2.1A) 35,517224     

177,553   

86,94

3 

Sublot 3 (2.1 

DHA) 35,517224     

  

150,93

8   Sublot 4 (2.0 A) 21,893189     

183,228   63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189     

 
Segon.- En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’Acord marc entre el 
Consorci Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia SAU.  
Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la modificació del 
contracte de l’Acord marc completant la seva oferta amb la incorporació de la tarifa de mitja 
tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels preus unitaris que tot seguit s’indiquen: 
 
Preus terme de Potència 
  

T.A.(*) P1 P2 P3 P4 P5 P6 

3.1A 25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000 

6.1 17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837 

(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).  
  

Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i sense  IVA) 
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PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 

T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 

3.1A TP-DH3C 138,231 119,319 85,149 0,000 0,000 0,000 

6.1 TP-DH6B 171,405 138,415 114,815 90,875 84,756 
69,52
0 

 
 
 
Tercer.- En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva aprovà la proposta d’acord relativa 
a la pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de 
març de 2015, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga.  
 
Quart.- En data 10 de febrer de 2015, la Comissió Executiva ha aprovat la proposta d’acord 
relativa a la segona pròrroga i la cessió a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) 
de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2015 al 31 de març de 2016, 
havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga i la cessió dels contracte a 
l’ACM la qual va mostrar la seva conformitat dins el període d’audiència establert a la clàusula 
setena del PCAP.  
 
Cinquè.- En data 19 de febrer de 2016, l’ACM ha aprovat la proposta d’acord relativa a la tercera 
pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya, per un termini de nou mesos, des de l’1 d’abril de 2016 al 31 de desembre 
de 2016, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga la qual va mostrar la 
seva conformitat dins el període d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc del 
subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya 
(Exp. 2012/01) en quan als períodes de pròrroga de la durada del contracte. 
 
Segon.- Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc del 
subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya 
(Exp. 2012/01) en quan a l’adjudicació i formalització dels contractes derivats de l’Acord marc. 
 
Tercer.- Article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic  (TRLCSP) pel que fa a la formalització dels 
contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents 
documents contractuals. 
 
Quart.- Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels contractes. 
 
Cinquè.- Article 53.1 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 resta de disposicions vigents en matèria de 
règim local que regulen el funcionament i competències de l’Ajuntament. 
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Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats 
anteriorment, aquest Ajuntament  
 
 
ACORDA 
 
Primer.- Que l’Ajuntament de Fonollosa s’adhereix a la tercera pròrroga de l’Acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya membres del 
Consorci (Exp. 2012/01), per un termini de nou mesos, que va des de l’1 d’abril de 2016 al 31 de 
desembre de 2016, amb les següents condicions econòmiques: 
 

Terme d´energia 
 

Terme de potència 

       Preus (€/MWh) 
 

Preus (€/kW i any) 

P1 P2 P3 
 

P1 P2 P3 

115,002 96,809 69,217 Sublot 1 (3.0A) 40,728885 24,437330 16,291555 

  141,560   Sublot 2 (2.1A) 44,444710     

163,494   85,352 Sublot 3 (2.1 DHA) 44,444710     

  125,265   Sublot 4 (2.0 A) 42,043426     

144,809   65,076 Sublot 5 (2.0DHA) 42,043426     

 
Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les corresponents 
actualitzacions que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pugui dictar en relació a les 
parts de preu regulades en cada moment, que afectin al terme d’energia i que siguin directament 
aplicables als consumidors finals de l’energia. 
 

  
PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 

T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 

3.1A TP-DH3C 100,866 88,530 68,709   -   -   - 

6.1 TP-DH6B 114,754 97,365 92,471 78,696 75,889 64,956 

 
 
Segon.- Autoritzar a l’ACM l’accés a les dades de subministrament elèctric d’aquest ens local a 
efectes exclusius de seguiment i control del contracte pel bon fi de la seva execució. 
 
Tercer.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona). 
 
Quart. Notificar aquest acord a Endesa Energia, SAU (Av. Vilanova 12, 08018, Barcelona) com 
empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’electricitat.  
 

VOTACIÓ: 
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat. 
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INTERVENCIONS: El Sr. Grau pregunta si l’estalvi del 2,2% és global o es refereix únicament al 

consum. Contesta el Sr. Camarasa que dedueix que es tracta d’un estalvi global 

8.- APROVACIÓ DELS ESTATUTS DE LA XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA 

SOSTENIBILITAT 

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

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat és una associació de municipis compromesos 
amb el medi ambient per avançar cap a un desenvolupament sostenible. Fou creada el 16 de 
juliol de 1997 en l'assemblea constitutiva que va tenir lloc a Manresa, on 118 municipis van 
formalitzar la seva adhesió, i actualment constitueix una plataforma de cooperació i intercanvi on 
els municipis troben un marc adequat per discutir els seus problemes, les seves inquietuds, les 
seves necessitats, les seves experiències, i promoure i dur a terme projectes d'interès comú. 
 
Els objectius de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat són, essencialment, els 
següents:  

 Impulsar polítiques locals encaminades cap a un model de desenvolupament sostenible. 
 Potenciar el desenvolupament de les Agendes 21 Locals i definir metodologies per a la 

seva implantació. 
 Constituir un instrument de cooperació i intercanvi d'experiències en el camp del 

desenvolupament sostenible. 
 Fomentar la participació de tots els sectors econòmics i socials dels municipis en el procés 

de desenvolupament de les Agendes 21 Locals i en la realització de projectes que se'n 
derivin. 

 Potenciar accions conjuntes amb altres xarxes i associacions espanyoles i europees que 
treballin en el camp de la sostenibilitat. 

 Compartir recursos i experiències per al desenvolupament de plans i programes orientats 
a solucionar problemes ambientals. 

 Incrementar el pes específic de les ciutats i els pobles mitjans i petits en l'àmbit europeu. 

Vistos els estatuts de l’associació  Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat integrada per 
la Diputació de Barcelona, municipis i altres entitats territorials que voluntàriament decideixen 
adherir-se. 
 
Atès que l’Ajuntament de Fonollosa té la voluntat de facilitar la interrelació dels aspectes 
ambientals amb els socials i els econòmics en el desenvolupament del seu àmbit territorial, 
 
Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Fonollosa  a l’Associació Xarxa de Ciutats i Pobles 
cap a la Sostenibilitat. 
 
Segon.- Aprovar els estatuts de l’associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, el 
text dels quals s’adjunta com a annex a aquesta proposta. 
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Tercer.- Nomenar el Senyor Eloi Hernàndez i Mosella, alcalde de la corporació, representant de 
l’Ajuntament de Fonollosa a l’associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 
 
Quart.- Comunicar aquests acords a l’associació referenciada. 
 
VOTACIÓ: 
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat. 
 
INTERVENCIONS: El Sr. Xavier Camarasa diu que s’ha informat i que l’adhesió proposada no suposa 
cap cost econòmic per a l’Ajuntament. 
El Sr. Joan Grau  diu que és interessant pel municipi especialment per la col·laboració en la redacció de 
projectes en matèria de sostenibilitat i millora de consum energètic, però que també cal pensar en qui farà 
el seguiment d’aquests temes. 
El Sr. Alcalde comenta que s’està pensant en una remodelació de l’àrea de territori i que serà el moment 
de tenir en compte temes com aquest. 
 
9.- INFORMACIONS DE GESTIÓ: 

9.1. Àrea de Servei a les Persones 

El Sr. Alcalde  informa de les  següents activitats: 

o De la posada en marxa del banc d’aliments amb el nou sistema a través de voluntaris ( un grup 

destinat a dipòsit i manteniment i un altre a entrega), amb una bona valoració i sense cap 

incidència. 

o De la celebració del mes de la gent gran, previst pel proper abril, amb l’organització de tallers 

diversos, dinar i ball, sortida a teatre, excursió a Barcelona amb visita al Parlament  i a la 

Sagrada Família... 

La Sra. Montse Serra dóna les següents informacions: 
 

o Detall de les actuacions realitzades en la captura de coloms a Fonollosa i a Fals 
o De la propera realització d’un curs de manipuladors d’aliments 
o De l’encàrrec d’una pàgina web de turisme que anirà enllaçada a la web municipal 
o Dels actes previstos els dies 4 i 5 de juny al poble de Fals de França amb qui Fals està 

agermanat i que es celebren cada quatre anys. 
o De la visita de la Directora dels Serveis Territorials de Cultura a les Torres de Fals per parlar del 

futur projecte de l’Espai de les Torres i el seu entorn, pel qual es demanarà subvenció al consorci 
Leader. També es tractà la necessitat de iniciar, davant el Consell Comarcal del Bages, 
expedient per a la declaració de les Torres de Fals bé d’interès cultural local.  
 

9.2. Àrea de Serveis al Territori 

El Sr. Francisco Vizcaíno informa dels següents treballs de manteniment realitzats : 

o Fals: tallar herba i ensulfatar les zones verdes, reparació de l’enllumenat públic a la zona verda 
dels vestidors, reparació i formigonat del camí del Pou-horts, construcció de l’àrea de recollida 
selectiva a l’Avinguda Ametllers. 

o Canet: neteja arquetes de clavegueram a l’Av Rico, neteja  de l’Av Verge de Montserrat 
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o Camps: Arranjament de l’habitatge de les escoles de Camps, nova instal·lació elèctrica, retirada 
de mobles antics, picar i reparar parets exteriors... 

o Fonollosa: Reparació  de la caldera de biomassa de l’escola, reparació de les canals folrades 
amb tela asfàltica de la fàbrica. 

 

El Sr. Xavier Camarasa informa de les següents tasques realitzades: 

o Arranjament de camins: Camí de la bàscula de Fonollosa, camí de Camps al Raval del Soler, de 
Camps a Cal Pasadret. 

o Escampada de grava a l’aparcament del Molí de Boixeda 
o Noves tanques i senyals a la carretera BV-3008 
o Refer embornal al Camí de Boixeda 
o Pagament dels dominis  fonollosa.cat i pessebre.cat 
o Posada en funcionament de les antenes per cobertura mòbil amb tecnologia 4G i canvi de la 

telefonia a Movistar. 

En relació a les obres de manteniment dutes a terme a la casa de les escoles de Camps el Sr. Joan Grau 
pregunta si s’han tingut en compte les humitats de la casa. Contesta el Sr. Alcalde que ara no s’han 
arranjat i que s’haurà de fer més endavant. 
 
9.3. Àrea de Gestió de Recursos i Governació 

El Sr. Francisco Vizcaíno dóna compte dels següents assumptes: 

o De l’increment de jornada de la Sra. Avalos, personal de neteja, en 5,25 hores, en aplicació del  

Pla de neteja aprovat. 

o Del decret 36/2015, de 19 de febrer, pel qual es nomena, en règim de funcionari interí per 

execució de programa de caràcter temporal, la Sra. Montserrat Recasens i Arbós, amb efectes 

del dia 23 de febrer de 2016 i fins la finalització del finançament provinent del programa 

complementari de garantia de la suficiència financera local i de suport a la prestació de serveis 

socials, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 

o Del decret 46/2016, de 24 de febrer, pel qual s’acorda contractar, en règim laboral temporal, els 

Srs. Joaquin Jesús Orgaz Prieto i Francesc Castells Rojas, amb efectes del dia 24 de febrer i fins 

la finalització del finançament provinent del programa complementari de garantia de la suficiència 

financera local i de suport a la prestació de serveis socials, en el marc del Pla “Xarxa de Governs 

Locals 2012-2015”. 

o Del Decret  53/2016, de 4 de març, pel qual s’acorda contractar en règim laboral temporal, la 

Sra. Esther Casado Muñoz, fins la reincorporació de la Sra. Laura Martos, en situació d’IT. 

El Sr. Alcalde informa  dels següents temes: 
 

o De la inspecció de treball realitzada a l’Ajuntament amb motiu de la baixa de la Sra. Laura 
Martos 

o De la visita de cortesia, prevista pel proper dia 11, del Sr. Josep Rull, Conseller de Territori i 
Sostenibilitat. 
 

10.- Precs i preguntes 

No se’n formulen 
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Tractats tots els punts de l’ordre del dia el president aixeca la sessió a les 22,30 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 

 
 


