
 
 

 

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

 

 

  

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

CELEBRADA EL DIA 9 DE NOVEMBRE 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 
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 14 de setembre  de 2016 
1.2. Sessió extraordinària de data 13 d’octubre 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 provisional del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Fonollosa 

 
4. Aprovació inicial de la modificació pressupostària 06/2016 
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5. Aprovació del  “ Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments 
de menys de 20.000 habitants de la comarca, per l’organització i el finançament dels Serveis Socials 
Bàsics”, les fitxes i documents per a l’exercici 2016. 

 
6. Aprovació del Protocol de Prevenció i intervenció en situacions d’assetjament i violència en el treball 

 
7. Informacions de gestió: 

 
7.1. Àrea de Servei a les Persones 
7.2. Àrea de Servei al Territori 
7.3. Àrea de Gestió de Recursos i Governació 

 
8. Precs i preguntes 

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

 

INCIDÈNCIES: El Sr. Joan Badia s’incorpora a la sessió a l’inici de l’exposició  del punt núm. 4 

de l’ordre del dia 

 

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

 

1.1.- Sessió ordinària de data 14 de setembre de 2016 

 

Vist l’esborrany-minuta de l’acta de sessió ordinària del ple de l’ Ajuntament celebrada el dia 14 de 

setembre 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 13 d’octubre de 2016 

 

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

d’octubre 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. 249 al 290/2016 
ambdós inclosos. 
 
 INTERVENCIONS : El Sr. Alcalde contesta la pregunta formulada en el ple anterior  sobre els criteris 

d'aplicació de normativa de les visites previstes al pla de verificació en els següents termes: 
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“Pel què fa a la inspecció, es tracta bàsicament de comprovar que es compleixen condicions de la 
comunicació o la Declaració, per tant es tracta de mirar bàsicament que no s'hagin produït canvis. 
Respecte al compliment de la normativa hi ha normativa que té efectes retroactius i normativa que no. Per 
exemple en el cas de normativa contra incendis, en principi s'ha de complir la normativa que era 
d'aplicació en el moment de presentar el projecte (sempre que no s'hagin produït canvis), per contra el 
cas d'explotacions ramaderes, per exemple, hi ha normativa que s'ha de complir, però en aquest cas ja és 
el mateix departament qui vetlla perquè es compleixi”.                                           

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

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

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

 16 de setembre de 2016 

INTERVENCIONS: El Sr. Grau pregunta per l’estat del procés de selecció com a funcionari/na interí/na, 

d’un lloc de treball d’arquitecte superior. El Sr. Alcalde explica que en breu s’acordarà  la designació del 

tribunal i la llista d’admesos i exclosos. 

3.-  APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE 

FONOLLOSA 

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

 

ÀREA:    URBANISME 
EXPEDIENT:   POUM 
PROCEDIMENT:  APROVACIÓ PROVISIONAL POUM DE FONOLLOSA 
 
Antecedents 

 
PRIMER.  El Ple de l’Ajuntament de Fonollosa, en sessió de data 19 de desembre de 2013,  va aprovar 
inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Fonollosa, juntament amb l’Informe de 
Sostenibilitat Ambiental (ISA) de referència.  
 
El POUM aprovat inicialment  i l’ISA es van posar a informació pública durant quaranta-cinc dies hàbils 
mitjançant anuncis publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 17 de gener de 
2014, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 24 de gener de 2014, en el diari Regió 7 de 
data 23 de gener de 2014 i en el diari Ara de data 21 de gener de 2014, així com en el tauler d’anuncis i 
web corporatius. Durant aquest període,  l’expedient va restar a disposició de qualsevol persona que 
desitgés examinar-lo i per tal que es presentin les al·legacions que s’estimessin pertinents. També es va 
suspendre l’atorgament d’aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques per a aquelles àrees del 
territori objecte del planejament, les noves determinacions de les quals suposin una modificació del règim 
urbanístic vigent. La durada de la suspensió era de dos anys. 
 
Simultàniament al tràmit d’informació pública,  es varen sol·licitar els informes als organismes afectats per 
raó de les seves competències sectorials, els quals l’havien d’emetre en el termini d’un mes, llevat que 
una disposició autoritzés un termini més llarg i es va donar audiència als ajuntaments l’àmbit territorial 
dels quals limita amb el municipi de Fonollosa. 
 
 
SEGON. Segons consta a l’expedient per certificació de la secretària interventora, en relació a POUM, 
aprovat inicialment, es varen rebre un total de 34 escrits d’ al·legacions, els quals es detallen a 
continuació:  
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Núm. Nom i cognoms Data Contingut de l’escrit d’al.legacions 

1 Salvador Puig 31/01/2014 
El traçat del camí no és correcte en el catàleg. 
Finca Cal Sambleia 

2 Jordi Jubert Torras 06/02/2014 
El cobert aïllat no és correcte en el cataleg. Finca 
Cal pere de Camps 

3 Ramona Malet Tarré 07/02/2014 Canviar cobert de FO011  a FO017 en el cataleg 

4 Ramona Malet Tarré 07/02/2014 Incorporar cobert situat a la banda sud en el 
cataleg. Masia Cal Trisco 

5 Mª Angels Coberó Borras 11/02/2014 Fer constar al cataleg que està vinculada a una 
explotació agraria la masia Jep Bonic 

6 Enriqueta Ribas Vidal 11/02/2014 
Exposa que té posat un recurs contenciós per 
la reparcel·lació de Canet de Fals en relació a la 
seva parcel·la 

7 
Juan Manuel López 
Gonzalez 

17/02/2014 
Reclama incorporar a l'inventari la seva 

edificació (prop de Can Oms) 

8 Marià Serarols Torra 17/02/2014 Rectificar fitxa catàleg amb coberts a l'est i oest 

9 Daniel Aubeso  Brindle 19/02/2014 Demana redibuixar croquis segons plànol adjunt 

10 CEIP Sant Jordi 05/03/2014 

Fa referència a la Variant del Camí de 
Castelltallat, vial paral·lel a l'escola que deixa 
separada aquesta del nucli, amb problemes de 
seguretat per l'arribada dels nens a l'Escola. 

11 Josep Sarri Andreu 05/03/2014 
Demana rectificar les mides de la parcel·la del 
carrer Torrent, 16 

12 Josep Sarri Andreu 05/03/2014 

Demana el canvi de qualificació en el SNU del 
cobert entre Mas Parera i Cal Sarri Andreu, que 
queda partit en dos qualificacions 

13 Ramón Fàbrega Garrigó 19/03/2014 
Demana incorporar consideracions i incloure 
usos d'establiment de turisme rural i activitats 
d'educació en el lleure 

14 Josep Pintó Soldevila 19/03/2014 
Demana incorporar consideracions i incloure 
usos d'establiment de turisme rural i activitats 
d'educació en el lleure 

15 Angel Torras Bosch 19/03/2014 
Demana incorporar consideracions i incloure 
usos d'establiment de turisme rural i activitats 
d'educació en el lleure 

16 
David Compte Verdaguer. 
BISBAT DE VIC 

19/03/2014 

Comunica que els terrenys davant de l'església 
de Fonollosa són propietat privada del 
bisbat En relació amb l'accés a Camps, el 
Pla prescriu un viari marcat com 10 
metres 

d'amplada i demanen que siguin 5 metres 

17 RUSTIC RESORT, S.L.U 20/03/2014 

Al·lega que no s'ha tingut en compte els 
suggeriments presentats per a l'avanç 
no s'ha presentat diverses alternatives de 
planejament 
Considera que l'actuació no és de compleció 
(incrementa 4 vegades el núm. habitatges) 
Demana eliminar el PAU2 i qualificar els 
terrenys de SNU 
Demana eliminar la vialitat al costat de la pista 
poliesportiva 
Demana eliminar la previsió de creixement i les 
reserves esportives 

18 Rafael Miquel Jordana 26/03/2014 
Demana incorporar cobert situat entre les 
edificacions 
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19 Maria Simón Grau 28/03/2014 
La masia data del segle XIX Demana que 
s'inclogui descripció històrica. 

20 Francisco Roig Dabant 31/03/2014 

Demana que la granja i els seus terrenys 
siguin classificats de Sòl Urbà, ja que estan en 
contacte amb el nucli urbà al Raval de Sant Jordi 

21 Valentí Carné Portella 01/04/2014 
Diu que en el plànol del cataleg, les cases Cal 
Jaumet i Cal Naio surten juntes i son dos masies 
independents 

22 Valentí Carné Portella 01/04/2014 
Aporta croquis acotat amb descripció i fotografíes 
de la Casa Cal Jaumet per inclusio al Cataleg de 
masies 

23 Valentí Carné Portella 01/04/2014 
Aporta croquis acotat amb descripció i fotografíes 
de la Casa Cal Naio per inclusio al cataleg de 
masies 

24 Lluís Carné Barnaus 01/04/2014 
Aporta Memòria de restitució volumétrica de Cal 
Bon Jan per inclusio al Cataleg de masies 

25 Jaume Serarols Suñé 03/04/2014 
Que es reconegui volum preexistent a la masia 
Cal Bisbe i actualització fotografía de la masia 
que consta al cataleg 

26 Antoni Puig Figuera 04/04/2014 
parcel·la c.Major era ja SUC i ara passa a estar 
dintre del SUD1 

27 Antoni Puig Figuera 04/04/2014 
Demana afegir que  casa Casellas està vinculat a 
una explotació agrícola 

28 Antoni Puig Figuera 04/04/2014 

Considera excessiva l'amplada de 8 m del vial 
que anirà de la Plaça Major al SUD1 (proposa que 
sigui de 5 m) 

29 Carles Soler Serra 04/04/2014 

Demana que el POUM sigui una eina bàsica 
pel desenvolupament del sector agrícola, ramader 
i forestal i que es faci arribar al Departament que 
és un sector a cuidar i potenciar 

30 Jesús Estany Serarols 04/04/2014 

No inclusio dels terrenys del PAU1 Fonollosa en la 
categoría de sol urba consolidat 
També al·lega que s'ha tingut en compte 

només aspectes econòmics i financers per tal de 
decidir el traçat del nou vial d'accés a la zona 
industrial, mentre que l'opció A aprofitava el camí 
del Molineret 

Al·lega que el POUM parteix d'uns mòduls de 
preus unitaris d'urbanització i de construcció dels 
habitatges i naus industrials irreals en l'avaluació 
econòmica i financera, i no incorpora cap 
justificació dels preus de venda (revistes, butlletins 
de la construcció...) 

 

31 Antoni Puig Figuera 04/04/2014 
Adjunta documentació que acredita que a les 
ruïnes de Can Martri i Can Bartomeu hi havien 
viscut famílies antigament 

32 Xavier Requena Orozco 09/05/2014 
Error fitxa cataleg CA-M-024 Can Mexic en la 
superficie construida 

33 Joan Borrós Sala 30/05/2014 

La Bobila del JUnyent. Errada cataleg en el 
plànols de situació i aporta les mides de la 
bòbila. Demana una fitxa independent 

Errada al Cataleg: Cal Xamal de Camps disposa 
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d'aigua i hi no consta el cos auxiliar a la casa  

Cal Bota. Errada cataleg en el plànols  i hi ha dos 
tines en lloc d'una 

Documentació sobre Cal Bota 

34 Carles Soler Serra 09/12/2014 

Representa al conjunt de propietaris de 
terrenys en sòl no urbanitzable. Acompanya un 
informe de les activitats agrícola i ramadera al 
municipi de Fonollosa: Anàlisi  proposta de 
millora del POUM de Fonollosa, redactat per 
l’enginyer tècnic agrícola Ricard Planas. 
Demana: 1. Reflectir i incloure en les claus N!, 
N2, N3a, N3b i N3c que: - L’aprofitament dels 
productes forestals es realitzarà dins els límits 
que permeten els interessos de la seva 
conservació i millora, d’acord amb la Llei 6/88, 
forestal de Catalunya. La repoblació forestal es 
portarà a terme amb espècies pròpies de la 
zona. - Es permeten les rompudes d’acord 
amb l’article 23 de la Llei 6/1988, forestal de 
Catalunya, sempre que siguin autoritzades per 
l’administració ambiental competent en matèria 
de gestió forestal.  - Modificar l’article 158.3.2a 
eliminant la referència “sempre que siguin sobre 
feixes existents i/o sobre espais de pendent 
adequat i abandonats recentment”. 
2. Es considera necessari que es reformuli 
l’article 149.4 per ampliar la possibilitat de 
crear nous recintes de cultiu, en el sentit de: 
“També es permeten les rompudes del 
continuum del bosc que actuïn com a tallafocs, o 
que afavoreixin la millora de l'explotació de 
finques rústiques” 3. Es considera necessari 
que s’elimini la limitació de l’edificació màxima 
en la clau N3b, donat que no respon a cap 
directriu de planejament territorial. 
4. Es considera necessari que es reconegui l’ús 
d’educació en el lleure, ús relacionat amb la 
divulgació i educació ambiental, i l’ús 
esportiu en noves construccions, d’acord amb 
l’article 47.4 i 47.6 del DL 1/2010 (LUC) en les 
claus N1, N2, N3a, N3b i N3c, d’acord amb el 
descrit en els apartats anteriors. 
5. Es considera necessari que es reconegui 
l’activitat de transformació i elaboració de 
productes propis de la finca, d'acord amb 
l’article 48.1.c del Decret 305/2006 del 
Reglament de la LUC. 
6. Es considera necessari simplificar el text 
normatiu per tal de fer més entenedor i facilitar- 
ne la seva interpretació. En qualsevol cas es 
demana i es valorarà positivament que es faci un 
recull en forma de taula dels diferents usos i 
previsions de la normativa respecte les 
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diferents claus urbanístiques on s’expliciti la 
possibilitat de fer rompudes i les noves 
construccions per les explotacions ramaderes. 

7. Es considera necessari que es fomenti les 
noves àrees de cultiu en el municipi i que així es 
reflecteixi en el POUM de Fonollosa, igual que ho 
preveu el POUM de Castellnou de Bages, 
municipi de característiques molt similars, i amb 
previsions segons el planejament territorial 
equiparables. 

 
TERCER. A l’expedient consten emesos els informes dels organismes sectorials següents: 
 

  

Registre entrada   
 
Núm
. 

 
Data 

 
Organismes 

 
Resolució 

 
184 

 
03/02/2014 

Departament d'Empresa i Ocupació  
Direcció General de Comerç 

 
No han emès informe 

 
214 

 
06/02/2014 

Departament d'Interior  
Direcció General d'Administració de Seguretat 
Subdirecció General d'Espectacles Públics i 
Activitats Recreatives 

 
Demana actualitzar normatives 

 
215 

 
06/02/2014 

Departament de Governació i Relacions Instituc.    
Direcció General d'Afers Religiosos 

 
Demanen informe 

 
238 

 
11/02/2014 

Diputació de Barcelona Gerència de Serveis i 
d'Espais Naturals 

No hi ha terrenys en espais 
naturals 

 
 
256 

 
 
13/02/2014 

Departament d'Empresa i Ocupació  
Direcció General d'Energia, Mines i Seg.Industrial 
Subdirecció General de Seguretat Industrial 

 
 
favorable 

 
301 

 
19/02/2014 

 
Departament d'Interior Serveis Territorials 
a la Catalunya Central 

 
Favorable 

 
309 

 
24/02/2014 

Departament d'Empresa i Ocupació  
Direcció General d'Indústria 

 
No formula objeccions 

 
312 

 
24/02/2014 

 
Consell Català de l'Esport 

 
Desfavorable. No hi ha esment del 
PIEC. no es quantifica la proposta 
d'equipaments esportius (comparació 
amb existents). no es recull el PE 
usos a Canet. Circuit de Motociclisme 
del Pinyé (hi ha un PE). reducció de 
sòl qualificat a equipament esportiu 

 
331 

 
27/02/2014 

 
Agència Catalana de l'Aigua 

 
Informe preliminar urbanístic per al 
document de referència 

347 04/03/2014 Agència de Salut Pública Diverses consideracions normatives 

 
350 

 
04/03/2014 

Departament d'Interior 
Direcció General de Prevenció, Extinció 
d'Incendis i Salvaments 

 
Enuncia requeriments referents a la 
prevenció d'incendis 

 
402 

 
12/03/2014 

Agència de l'Habitatge de Catalunya 
 
No emeten informe 

409 13/03/2014 CatSalut Cap observació a fer 

410 13/03/2014 
 
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Fer EIRG 
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415 

 
 
14/03/2014 

Departament d'Empresa i Ocupació 
Direcció General de Comerç 

 
Favorable amb prescripcions 

 
 
 
416 

 
 
 
14/03/2014 

Departament de Territori i Sostenibilitat  
Direcció General d'Ordenació del Territori i 
Urbanisme 

 
 
Informe favorable amb indicacions 

 
441 

 
14/03/2014 

Agència de Residus de Catalunya Serveis Territorials DTS 
finestreta única 

 
447 20/03/2014 

Departament d'Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural Direcció 
General del Medi 
Natural i Biodiversitat 

Valoració adequada 

 
 
 
468 

 
 
 
25/03/2014 

 
Departament d'Empresa i Ocupació
 Direcció General de Turisme 

 
 
Favorable amb indicacions 

479 26/03/2014 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
(Agència de Residus de Catalunya) 

 
Favorable 

613 
 
 
16/04/2014 

Departament de Territori i Sostenibilitat 
Direcció General d'Ordenació del Territori i 
Urbanisme 
(informe d'impacte i integració 
paisatgística del catàleg de masies) 

 
 
 
Informe favorable amb indicacions 

  624 17/04/2014 
Endesa Distribución Eléctrica 
SL 

 
Incorporar indicacions (d'idèntic 
contingut al de DEEBSA) 

 
626 

 
17/04/2014 

 
Distribuidora de Energia Eléctrica del Bages, SA 

 
Incorporar indicacions 

971 20/06/2014 Departament d'ensenyament 
No es consideren a mig termini 
necessitats d'escolarització 

 
1143 
- 
4367
8 

 
14/07/2014 
- 
5/11/2014 

 
 
Serveis de Mobilitat i 
Seguretat Viària (Dipu BCN) 

 
S'informa favorablement la 
determinació de la línia d'edificació en 
els trams dels nuclis urbans 

 
1791 

 
14/11/2014 

Gestió d'infraestructures Diputació de Barcelona  
Favorable  

 
329 

 
 
20/02/2015 

 
 
Agència Catalana de l'Aigua 

 
Abastament, sanejament, 
inundabilitat, afeccions  
mediambientals: 
S'informa favorablement 

 
329 

 
20/02/2015 

Direcció General de Transports i Mobilitat  
Sobre l'EAMG: 

 
430 

 
11/03/2015 

 
Gestió d'infraestructures Diputació de Barcelona 

Informe favorable del 
canvi d'ubicació de la rotonda 

 
1090 

 
15/06/2015 

 
Direcció General de Infraestructures de 
Mobilitat Terrestre 

No afecta a cap 
infraestructura de mobilitat de la 
Generalitat de Catalunya 
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1349 

 
 
 
21/07/2015 

 
 
Direcció General de 
Desenvolupament Rural 

Favorable amb condicions sobre la 
regulació dels magatzems, 
construccions ramaderes i habitatge 
rural, i recomanacions sobre el Catàleg 
de masies, on detecta ruïnes 
recuperables. 

 
 
 
1863 

 
 
 
14/10/2015 

 
 
 
Departament de Cultura 

Favorable amb consideracions en 
relació a les normes urbanístiques i a 
la legislació aplicable. Completar el 
Catàleg i corregir errada a la Torre 
Segimona. Llistat d'espais 
d'expectativa arqueològica que 
s'incorpora al Catàleg de 
béns a protegir. 

 
 
TERCER. En data 16 de febrer de 2015 es va trametre la memòria ambiental i el document íntegre del 
POUM que s’ha de sotmetre a aprovació provisional a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació ambiental 
de Barcelona als efectes de la seva resolució respecte a  la memòria ambiental.  El subdirector general 
d’Avaluació Ambiental, en dat 21 de maig de 2015, va resoldre atorgar la conformitat a la memòria 
ambiental del Pla d’ordenació urbanística municipal de Fonollosa, condicionada a la incorporació de 
diverses consideracions. 

 
QUART. En data 1 d’abril de 2015 es va trametre el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que s’ha de 
sotmetre a aprovació provisional a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, als efectes 
de l’emissió de l’informe territorial i urbanístic previst a la disposició transitòria divuitena del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. La Comissió 
Territorial d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, en sessió de data 11 de juny de 2015 va acordar 
emetre informe sobre el POUM de Fonollosa, a l’efecte de l’informe urbanístic i territorial sobre la proposta 
del Pla que es preveu sotmetre a aprovació provisional, amb un seguit d’observacions per tal que puguin 
ser considerades en l’acord d’aprovació subsegüent.  Consta informe del tècnic redactor sobres les 
consideracions de la Comissió territorial incorporades al Pla. 
 
CINQUÈ.- en data 28 d’octubre de 2016, es va signar el conveni urbanístic entre l’Ajuntament de 
Fonollosa i UMAC cooperativa del camp SCCL,  per formalitzar la cessió gratuïta a l’ajuntament de dos 
porcions de terreny de 1.458 m2 i 50 m2, qualificats  com a sol urbà, sistema d’espais lliures i sistema de 
serveis tècnics respectivament, per tal que aquest passin a ser de domini públic. Aquest conveni passa a 
integrar-se en el document del POUM. 
 

Legislació aplicable 

 
 Els articles 57 a 59 i 73 a 100 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret 

Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost. 
 Els articles 22, 23, 64 a 76 i 99 a 115 del Reglament de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, 

aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol, en el que no s'oposi al Decret Legislatiu 1/2010, de 
3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. 

 Els articles 17 a 28 de la Llei 6/2009, de 28 d'abril d'Avaluació Ambiental de Plans i Programes de 
Catalunya. 

 La Disposició Vuitena de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat 
administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls 
de l'activitat econòmica. 

 Els articles 17 a 28 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental. 
 L'article 22.2.c) i 47.2 ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.  
 

De conformitat amb el què es disposa en els articles 85 del Text refós de la Llei d’Urbanisme i  22.2.c ) de 
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la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, PROPOSO al Ple, l’adopció del 
següent , 

ACORD 

 
PRIMER. Resoldre les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial  del 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Fonollosa, en el sentit que s’indica a continuació, d’acord amb 
l’informe del tècnic redactor  i l’apartat 3 de la Memòria del POUM. 
 
Al·legacions estimades:  

 

Núm. Persona al.legant 

1 Salvador Puig  

2  Jordi Jubert Torras 

3 Ramona Malet Tarré 

4 Ramona Malet Tarré 

5 M. Angels Coberó Borras 

7 Juan Manuel Lopez Gonzalez 

8 Marià Serarols Torra 

9 Daniel Aubeso Brindle 

10 CEIP Agrupació Sant Jordi 

11  Josep M. Sarri Andreu 

12  Josep M. Sarri Andreu 

13  Ramon Fabrega Garrigo 

14 Josep Pintó Soldevila 

15 Angel Torras Bosch 

18 Rafael Miquel Jordana 

21 Valentí Carné Portella 

22  Valenti Carné Portella 

23  Valenti Carne Portella 

24 Valentí Carné Portella 

25 Jaume Serarols Suñe 

27  Antoni Puig Figuera 

34 Carles soler Serra i 25 propietaris mes 

 
 
Al.legacions estimades parcialment: 

 

Núm. Persona al.legant 

16 David Compte Verdaguer (BISBAT DE VIC) 

17 Joan Sánchez Gomez (RUSTIC RESORT S. L.) 

26 Antoni Puig Figuera 

31 Antoni Puig Figuera 

32 Xavier Requena Orozco i Gemma Aloy Icart 

33 Joan Borros Sala 

 
Al.legacions desestimades: 

 

Núm. Persona al.legant 

6 Enriqueta Ribes Vidal 

29 Carles soler Serra 

28 Antoni Puig Figuera 
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30 Jesus Estany Serarols 

19 Maria Simon Grau 

20 Francisco Roig Davant 

 
 
SEGON. Aprovar provisionalment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Fonollosa amb les 
modificacions resultants de l’apartat anterior i de la incorporació d’observacions contingudes en l’acord  
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, de data 11 de juny de 2015,  en l’informe 
territorial i urbanístic previst a la disposició transitòria divuitena del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, d’acord amb l’informe emès pel tècnic redactor del 
POUM. 
 
TERCER. Elevar l’expedient diligenciat i la documentació necessària amb els requeriments tècnics 
establerts pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques, en  l’ordre  PTO/343/2005,  de  27  
de  juliol, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central  per tal que resolgui sobre   la 
seva aprovació definitiva. 
  
VOTACIÓ: 
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat  i amb el quòrum de la majoria absoluta del 
nombre legal de membres d la corporació. 
 
INTERVENCIONS: 
 
El Sr. Alcalde fa una exposició d’aquest punt de l’ordre del dia indicant, com antecedents, que l’aprovació 
inicial  és del  desembre de 2013 i que l’informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme, de data 11 de 
juny de 2015, va posar en entredit part de la feina feta i va canviar criteris que ja havien estat informats 
favorablement. En aquells moments semblava que el POUM estava en una via estancada  i, amb una 
legislatura acabada de començar, les problemàtiques no resoltes en l’àmbit de l’urbanisme sortien com 
bolets, i el POUM era l’eina bàsica per a solucionar-los. 

Un any i poc després, havent fet un intens treball de recomposició i diàleg, es porta  a aprovació 
provisional un document que: 

- Obeeix directrius marcades per la CTUCC i el Departament de Territori. 
- Defensa elements considerats com a irrenunciables pel Govern municipal. 
- Supera la situació d’estancament en que estava el planejament municipal, tancant i resolent els 

serrells pendents. 
- Posa la bona base per resoldre les problemàtiques existents. 
- Es fa amb consens i entesa de tots els grups polítics representats al ple, i dels diversos agents 

ciutadans. 

Com a principals diferències o millores respecte l’aprovació inicial cal destacar: 

 FONOLLOSA: 
- Disminueix el creixement previst eliminant-se dues zones, i el parc d’habitatges màxim queda 

limitat a 80 de nous. 
- La prolongació del Camí de Castelltallat es modifica i es fa passar per darrera l’escola, i queda 

com a Pla Especial d’Infraestructures. 
 

 CAMPS: 
- Desapareix la reserva per equipament esportiu. 
- Es redueix el sòl urbanitzable a dues parcel·les al costat de les antigues escoles i desapareix  

l’àrea de creixement prevista inicialment. 
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 FALS: 
- La gran zona de desenvolupament es redueix a un espai amb un màxim de 48 habitatges (la 

CTUCC ho eliminava tot, deixant només la zona de l’Avinguda dels Ametllers). Desapareix la 
reserva de sòl per a equipaments supramunicipals prevista, ja que la CTUCC al·lega que s’ha 
planificat al municipi veí de Rajadell, la passada legislatura. 

- Ajuntament i Cooperativa UMAC acorden les cessions anticipades d’un seguit de zones verdes 
al voltant de l’Església. També l’espai on des de fa anys hi ha el dipòsit d’aigua municipal, fins el 
moment, en terreny particular. 
 

 CANET DE FALS: 
- És el nucli que menys es modifica; simplement es resolen algunes discrepàncies derivades del 

projecte de reparcel·lació. 
 

A nivell general  cal fer constar els següents aspectes: 

- S’estableix que es realitzaran Plans especials pels diversos Ravals (més de 5), fet que es valora 
com un element molt  important per a la seva conservació. Aquest plantejament s’ha introduït 
des de l’actual Govern per donar sortida i resposta a diversos reptes plantejats en aquests 
espais. 

- S’ha fet una defensa aferrissada del Catàleg de Masies (que en conté més de 200) eliminant el 
mínim d’aquestes possible, davant la demanda de la CTUCC d’excloure’n tot una relació. S’ha 
considerat motius històrics i de composició de l’entorn rural. 

- S’ha delimitat molt bé el Sòl de Protecció especial, intentant salvaguardar els ravals de Borredà i 
Poca Farina d’aquesta qualificació més restrictiva, ja que des de l’equip redactor s’ha defensat 
que hi havia un error d’apreciació en allò que conté el Pla Territorial de les Comarques Centrals. 

Per resumir els objectius que aquest nou instrument urbanístic  aporta es pot dir que: 

- Garanteix un creixement moderat. 
- És una eina de futur que ha de permetre afrontar amb responsabilitat i resoldre amb èxit els 

reptes i les problemàtiques antigues en matèria d’urbanisme que hi ha sobre la taula des de fa 
uns anys. 

- Representa unes noves regles del joc que l’ajuntament ha de fer complir. 
- És el treball també d’una important participació ciutadana en tot aquest procés que ha durat 7 

anys. 

Finalment el Sr. Alcalde vol fer constar l’agraïment a la gent de les tres legislatures que hi ha treballat: 
responsables polítics, tècnics municipals i equip redactor. 

 
El Sr. Grau intervé per  felicitar el fet de poder aprovar avui provisionalment el POUM. Recorda que es 
tracta d’un procés que ha durat vuit anys, en el qual han intervingut varis regidors i alcaldes, que sempre 
s’ha treballat en consens i  que, malauradament, s’han hagut de realitzar modificacions degut a canvis de 
criteris del Departament. Afegeix que s’alegra de que s’hagi continuat defensant els temes inicialment 
proposats com ara el tractament de les masies. 
 
 
4.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 06/2016 

Es presenta al Ple la següent proposta d’acord: 

 

“Modificació pressupostària número 6/2016 per suplement de crèdit i generació de crèdit: 
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Vista la memòria de l’Alcaldia de data  3 de novembre de 2016 emesa en relació a la necessitat de 

procedir a la tramitació d’un expedient de modificació de crèdits mitjançant suplement de crèdit i generació 

de crèdit: 

Vist l’Informe de Secretaria-Intervenció de data 7 de novembre de 2016. 

S’acorda: 

PRIMER.-Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 6/2016, per suplement de crèdit i 

generació de crèdit, amb el següent detall: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- SUPLEMENT DE CRÈDIT

PARTIDES D'ALTA

Partida Nom Consig.actual INCREMENT Consig.definitiva

09 459 61907 CONDICIONAMENT D'ESPAI PUBLIC DE CAMPS 33.058,35 €         15.500,00 €            48.558,35 €               

TOTAL 33.058,35 €         15.500,00 €            48.558,35 €               

PARTIDES DE BAIXA

Partida Nom Consig.actual DISMINUCIÓ Consig.definitiva

01 231 48000 ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS 39.318,94 €         15.000,00 €            24.318,94 €               

06 912 23100 DESPESES LOCOMOCIÓ ORGANS DE GOVERN 1.600,00 €            500,00 €                  1.100,00 €                 

TOTAL 40.918,94 €         15.500,00 €            25.418,94 €               

2.- SUPLEMENT DE CRÈDIT

PARTIDES D'ALTA

Partida Nom Consig.actual INCREMENT Consig.definitiva

07 151 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 32.500,00 €         9.800,00 €              42.300,00 €               

TOTAL 32.500,00 €         9.800,00 €              42.300,00 €               

PARTIDES DE BAIXA

Partida Nom Consig.actual DISMINUCIÓ Consig.definitiva

01 337 22799

ALTRES TREBALLS REALITZATS PER 

EMPRESES O PROFES.(DINAMITZADORA)            14.550,00 €                1.000,00 €                 13.550,00 € 

08 1531 21000 INFRAESTRUCTURA I BÉNS NATURALS 34.415,24 €         8.800,00 €              25.615,24 €               

TOTAL 48.965,24 €         9.800,00 €              39.165,24 €               

3.-GENERACIÓ DE CRÈDIT

DESPESES:

Partida Nom Consig.actual Increment/nova Consig.definitiva

06 920 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL 6.085,00 €            8.790,00 €              14.875,00 €               

06 920 16000

SEGURETAT SOCIAL A CÀRREC DE 

L'EMPRESA 59.899,05 €         2.210,00 €              62.109,05 €               

TOTAL 6.085,00 €         11.000,00 €         17.085,00 €               

INGRESSOS

Partida Nom Consig.actual Increment Consig.definitiva

45080 GENERALITAT DE CATALUNYA 23.332,56 €         11.000,00 €            34.332,56 €               

TOTAL 23.332,56 €       11.000,00 €         34.332,56 €            
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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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.- SUPLEMENT DE CRÈDIT

PARTIDES D'ALTA

Partida Nom Consig.actual INCREMENT Consig.definitiva

10 136 46600

A ALTRES ENTITATS QUE AGRUPIN 

MUNICIPIS-ADF              1.200,00 €                    900,00 €                    2.100,00 € 

TOTAL 1.200,00 €            900,00 €                  2.100,00 €                 

PARTIDES DE BAIXA

Partida Nom Consig.actual DISMINUCIÓ Consig.definitiva

08 1531 21000 INFRAESTRUCTURA I BÉNS NATURALS 25.615,24 €         900,00 €                  24.715,24 €               

TOTAL 25.615,24 €         900,00 €                  24.715,24 €               

annex inversions 6a. 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 48.558,35 € 15.500,00 € 2.431,57 € 30.626,78 € 48.558,35 €

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 € 3.000,00 € 3.000,00 €

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

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

TOTAL CAPÍTOL 6 539.201,83 € 29.084,76 € 2.431,57 € 30.756,62 € 30.626,78 € 296.302,10 € 150.000,00 € 0,00 € 539.201,83 €

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 € 650,00 € 650,00 €

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

TOTAL CAPÍTOL 7 53.445,67 € 5.850,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 47.595,67 € 53.445,67 €
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ESTAT DE DESPESES (INCLOSA 

MODIFICACIÓ 6/2016)  

CAPITOL DENOMINACIÓ   IMPORT   

 A)OPERACIONS CORRENTS 
1 DESPESES DE PERSONAL 629.705,94 

                                     2                                             
DESPESES EN BENS CORRENTS I 
SERVEI 668.191,88 

3 DESPESES FINANCERS 6.089,00 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 88.235,12 

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

6 INVERSIONS REALS 715.881,88 

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

 
TOTAL PRESSUPOST DE 
DESPESES 2.236.500,24 

 
 
 
 
 
   

 

 
ESTAT D’INGRESSOS(INCLOSA 

MODIFICACIÓ 6/2016)  

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 535.070,14 
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 4.550,00 

 B)OPERACIONS DE CAPITAL 
6 ALINEACIÓ D'INVERSIONS REALS 0 
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 532.328,80 
8 ACTIUS FINANCERS 56.963,99 
9 PASSIUS FINANCERS 150.000,00 

 
TOTAL PRESSUPOST DE 
DESPESES 2.236.500,24 

 

   
 
 
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. 
 
 



 
 

 

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

 
INCLUSIÓ A L’ORDRE DEL DIA D’UN PUNT URGENT NO INCLÓS A LA CONVOCATÒRIA. 

 

En aquest punt el Sr. Alcalde proposa incloure a l’ordre del dia i sotmetre a votació l’aprovació de la 

modificació de crèdit 7/2016, la qual justificació queda exposada en la memòria de l’alcaldia.  

 

El Sr. Joan Grau anuncia que el seu grup s’abstindrà en aquest punt i en el següent per quant considera 

que la inversió a realitzar a la piscina i el seu finançament, que es preveu amb crèdit en la seva totalitat,   

és un tema prou important per ser tractat en un proper ple i comentar-ho amb calma. 

 

Atès allò que disposen l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 83 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 

novembre, pel qual s’aprova el ROF, 

 

S’ACORDA: 

 

ÚNIC.- Incloure a l’Ordre del dia de la present convocatòria, per motius d’urgència, el següent punt, tot 

variant l’ordre de numeració dels assumptes inclosos a la convocatòria: 

 

5.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 07/2016 

VOTACIÓ: El present acord ha estat aprovat per cinc vots favorables dels senyors/es Eloi Hernàndez i 
Mosella, Elisa Carvajal i Rojas, Francisco Vizcaíno i Guerrero, Xavier Camarasa i Palomes i Montserrat 
Serra i Prat, i per quatre abstencions dels senyors/es Joan Grau i Comas, Joan Badia i Lladó, Àfrica 
Rodríguez i Escoda i Jordi Barcons i Jiménez  i amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la  corporació 
 
5.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 07/2016 

Es presenta la següent proposta d’acord: 

“Modificació pressupostària número 7/2016 per generació de crèdit, crèdit extraordinari i suplement de crèdit: 

 

Vista la memòria de l’Alcaldia de data 8 de novembre 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 8 de novembre de 2016. 

S’acorda: 

PRIMER.-Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 7/2016, per suplement de crèdit, 

amb el següent detall: 
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1.- SUPLEMENT DE CRÈDIT

DESPESES

PARTIDES D'ALTA

Partida Nom Consig.actual INCREMENT Consig.definitiva

09 342 63200

EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 

(PISCINA)        120.000,00 €     150.000,00 €              270.000,00 € 

TOTAL 120.000,00 €     150.000,00 €   270.000,00 €            

PARTIDES DE BAIXA

Partida Nom Consig.actual DISMINUCIÓ Consig.definitiva

03 336 65000

INVERSIÓ A L'ESGLÉSIA DE LES 

TORRES DE FALS        150.000,00 €     150.000,00 €                                -   € 

TOTAL 150.000,00 €     150.000,00 €   -  €                           

INGRESSOS

PARTIDES D'ALTA

Partida Nom Consig.actual INCREMENT Consig.definitiva

91100

PRÉSTECS A LLARG TERMINI 

D'ENTITATS DEL S.PÚBLIC        150.000,00 €       25.000,00 €              175.000,00 € 

87000

ROMANENT PER DESPESES 

GENERALS          25.999,57 €       95.000,00 €              120.999,57 € 

TOTAL 175.999,57 €     120.000,00 €   295.999,57 €            

PARTIDES DE BAIXA

Partida Nom Consig.actual DISMINUCIÓ Consig.definitiva

76100

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 

D'ENTITATS LOCALS        295.094,30 €     120.000,00 €              175.094,30 € 

TOTAL 295.094,30 €     120.000,00 €   175.094,30 €            

2.- SUPLEMENT DE CRÈDIT

DESPESES

PARTIDES D'ALTA

Partida Nom Consig.actual INCREMENT Consig.definitiva

05 311 62300 DESFIBRILADORS            8.000,00 €          1.434,23 €                   9.434,23 € 

TOTAL 8.000,00 €          1.434,23 €       9.434,23 €                

INGRESSOS

PARTIDES D'ALTA

Partida Nom Consig.actual INCREMENT Consig.definitiva

87000

ROMANENT PER DESPESES 

GENERALS        120.999,57 €          1.434,23 €              122.433,80 € 

TOTAL 120.999,57 €     1.434,23 €       122.433,80 €            
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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: 
 
 
 
 

 
ESTAT DE DESPESES (INCLOSA 

MODIFICACIÓ 7/2016)  

CAPITOL DENOMINACIÓ   IMPORT   

 A)OPERACIONS CORRENTS 
1 DESPESES DE PERSONAL 629.705,94 

                                     2                                             
DESPESES EN BENS CORRENTS I 
SERVEI 668.191,88 

3 DESPESES FINANCERS 6.089,00 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 88.235,12 

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

6 INVERSIONS REALS 717.316,11 

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

 
TOTAL PRESSUPOST DE 
DESPESES 2.237.934,47 

   

   

annex inversions 7a. 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 

 Préstec Diba. 

Aplicació 

91100 

 Aigües de 

Manresa.Aplic

ació 77000 

 Préstec 

bancari  Total 

03.336.65000 Inversió Església torres de Fals 2016/2017 0,00 € 0,00 € 0,00 €

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 270.000,00 € 95.000,00 € 175.000,00 € 270.000,00 €

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 48.558,35 € 15.500,00 € 2.431,57 € 30.626,78 € 48.558,35 €

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 € 3.000,00 € 3.000,00 €

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

05.311.62300 Desfibriladors 2016/2016 9.434,23 € 1.434,23 € 8.000,00 € 9.434,23 €

TOTAL CAPÍTOL 6 540.636,06 € 29.084,76 € 98.865,80 € 30.756,62 € 30.626,78 € 176.302,10 € 175.000,00 € 0,00 € 540.636,06 €

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 € 650,00 € 650,00 €

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

TOTAL CAPÍTOL 7 53.445,67 € 5.850,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 47.595,67 € 53.445,67 €
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ESTAT D’INGRESSOS(INCLOSA 
MODIFICACIÓ 7/2016) 

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 515.070,14 
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 4.550,00 

 B)OPERACIONS DE CAPITAL 
6 ALINEACIÓ D'INVERSIONS REALS 0 
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 412.328,80 
8 ACTIUS FINANCERS 153.398,22 
9 PASSIUS FINANCERS 175.000,00 

 
TOTAL PRESSUPOST DE 
DESPESES 2.237.934,47 

 

   
 
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: El present acord ha estat aprovat per cinc vots favorables dels senyors/es Eloi Hernàndez i 
Mosella, Elisa Carvajal i Rojas, Francisco Vizcaíno i Guerrero, Xavier Camarasa i Palomes i Montserrat 
Serra i Prat, i per quatre abstencions dels senyors/es Joan Grau i Comas, Joan Badia i Lladó, Àfrica 
Rodríguez i Escoda i Jordi Barcons i Jiménez . 
 
 
6.- APROVACIÓ DEL “CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL 

DEL BAGES I ELS AJUNTAMENTS DE MENYS DE 20.000 HABITANTS DE LA COMARCA, PER 

L’ORGANITZACIÓ I EL FINANÇAMENT DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS”, LES FITXES I 

DOCUMENTS PER A L’EXERCICI 2016. 

Es presenta al Ple la següent proposta d’acord: 

Assumpte: APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL BAGES I ELS AJUNTAMENTS DE MENYS DE 20.000 
HABITANTS DE LA COMARCA, PER A L’ORGANTIZACIÓ I EL FINANÇAMENT DELS 
SERVEIS SOCIALS BÀSICS i POLÍTIQUES D’IGUALTAT 2016-2019, I LA CONCRECIÓ DE 
LES FITXES I DOCUMENTS PER A L’EXERCIC 2016. 

 
Atès que ja ha expirat l’adhesió de l’Ajuntament de Fonollosa al Conveni marc de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la comarca per a 
l’organització i finançament dels serveis socials bàsics i polítiques d’igualtat, del període 2012-2015. 
 
Atès que el Departament de Treball, Afers Socials i Família (TSF) ha elaborat el contracte programa 
2016-2019. 
 



 
 

 

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

Vist que en data 26 de setembre de 2016,  el Ple del Consell Comarcal del Bages va aprovar l’esmentat 
conveni i la concreció de les fitxes i documents per a l’exercici 2016. 
 
Les fitxes i documents corresponents a l’exercici 2016 aprovades són: 
 

- Annex 1: Mapa de zonificació de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials de la comarca del Bages 
(ABSSCC). 

- Fitxes 1: Serveis Socials Bàsics (34 models, 29 corresponents a cada municipi de menys de 
20.000 habitants de la comarca del Bages i la resta corresponen als municipis de l’Estany, 
Monistrol de Calders, Calders, Santa Maria d’Oló i Moià, de la comarca del Moianès). 

- Fitxa 2: Projectes i programes específics de suport als municipis. 
- Fitxa 3: Servei d’Informació i Atenció a la Dona del Consell Comarcal del Bages. 

 
Atès el règim de finançament previst a la fitxa 1,  del personal contractat pel Consell Comarcal del Bages, 
que presta servei als municipis de la zona d’adscripció als serveis socials bàsics, el qual i pel que fa al 
municipi de Fonollosa és el següent: 

  

CONCEPTE DEDICACIO IMPORT APORTACIO 

TREBALLADORA SOCIAL 8h/set 4.008,80 € 

EDUCADORA SOCIAL 8h/set 4.028,70 € 

TREBALLADORES FAMILIARS 26,67 % 7.599,02 € 

 
Atesa  l’aportació extraordinària prevista per l’any 2016, per casos d’urgència social, la qual pel municipi 
de Fonollosa és de 1.048,73 euros. 
 
PROPOSO AL PLE l’adopció del següent ACORD: 
 
APROVAR  el nou conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments 
de menys de 20.000 habitants de la comarca per a l’organització i el finançament dels serveis socials 
bàsics i polítiques d’igualtat, 2016-2019, així com també les fitxes i documents corresponents a l’exercici 
de 2016. 
 
DONAR TRASLLAT d’aquest acord al Consell Comarcal del Bages. 
  
VOTACIÓ: 
 
Sotmesa la proposta a votació  es aprovada per unanimitat. 
 
7.- APROVACIÓ DEL PROTOCOL DE PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN SITUACIONS 

D’ASSETJAMENT I VIOLÈNCIA EN EL TREBALL 

L’Alcaldia  presenta la següent proposta d’acord: 

“La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals inclou els principis generals que han 

d’inspirar l’acció preventiva de les organitzacions, sent matèria destacada la planificació de la prevenció. 

Amb aquesta finalitat, i acreditada la conveniència i oportunitat de la seva redacció, s’ha elaborat un 

Protocol de prevenció i intervenció en situacions d’assetjament i violència en el treball a l’Ajuntament de 

Fonollosa,  com una eina que servirà per regular diferents situacions que es puguin produir, donar suport i 

assistència específica als treballadors de l’administració que les puguin patir, vetllar per la seva prevenció 

i aconseguir un entorn de treball productiu, segur i respectuós per a totes les persones. 
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Per tot això, proposo al Ple l’adopció del següent acord: 

Primer.- Aprovar inicialment el Protocol de prevenció i intervenció en situacions d’assetjament i violència 
en el treball de l’Ajuntament de Fonollosa. 
 
Segon.-  Sotmetre a informació pública el present expedient i el text del protocol per un termini de trenta 
dies hàbils, a fi que es puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció 
dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província i a l’e-tauler. El termini d’informació pública 
començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions oficials abans esmentades. 
 
Tercer.- Disposar que, si no es formulen al·legacions, reclamacions o suggeriments durant el termini 
d’informació pública , el protocol es considerarà definitivament aprovat i es procedirà a la publicació del 
text íntegre” 
 
VOTACIÓ: 
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat. 
 
INTERVENCIÓ: El Sr. Joan Badia anuncia que el seu grup s’abstindrà per quan entenen que el protocol 

que ara s’aprova  es necessari, complex i delicat però consideren que la persona mediadora hauria de ser 

externa, no treballadora, i també que si els  regidors del seu grup  formessin part de la comissió 

d’investigació seria positiu i tindria més força. 

 El Sr. Alcalde informa que les recomanacions rebudes són que es nomeni personal de l’Ajuntament i que 

si cal es demani ajuda externa. Pel que fa a la  participació a la comissió  d’investigació considera que  es 

tracta de temes interns i que, com tot el que afecta a temes de personal, corresponen a l’equip de govern. 

Afegeix que la comissió d’investigació no ha de fer valoracions i que, en cas de no haver-hi mediació, s’ha 

de recórrer a altres instàncies. 

El Sr. Joan Badia insisteix en la participació de tots els grups municipals i anuncia que amb aquest  

compromís variarien el sentit de la votació. 

El Sr. Alcalde adopta el compromís  de debatre la designació dels membres de la comissió d’investigació. 

 
8.- INFORMACIONS DE GESTIÓ: 
 
8.1. Àrea de Servei a les Persones 
 
La Sr. Montse Serra, com a regidora responsable de salut pública, cultura i turisme, informa de les 
següents actuacions: 
 

 Colònies de gats a Fals: Es continua amb la captura d’animals i es segueix el protocol de marcar, 
control sanitari i esterilització. Informa del nombre d’animals capturats. Es manté contacte amb 
les dues persones alimentadores i es fa el seguiment dels animals que van a menjar. 
 

 Captura de coloms: Des del període del 9 de juny al 26 d’octubre s’han capturat un total de 60 
coloms a la trampa situada a la teulada de l’Ajuntament. Es duu a terme control dels exemplars 
que entren en cases deshabitades i en celoberts  i també es va recollir la queixa d’una colònia 
descontrolada de coloms. Es valora la col·locació de nova trampa i una altra captura. 
 



 
 

 

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

 Fonollosa Cardioprotegida:  Després de la instal·lació dels 3 desfibril·ladors, els dies 7 i 8 
d’octubre es va fer, a càrrec de l’empresa Reanima, els tallers oberts a la ciutadania per explicar 
com actuar en cas d’emergència. Va assistir un total de 75 persones. En les propers dies es farà 
la formació de sis hores per a treballadors de l’Ajuntament, escola i llar d’infants. S’ha comunicat 
la instal·lació i posada en marxa dels DEA’s al SEM Catalunya Central, Protecció Civil, Bombers 
i Mossos d’Esquadra. 

 

 Exposició “Menja bé, tu hi guanyes”: Es va fer entre els dies 26 de setembre i 7 d’octubre a la 
Sala de Plens i el seu objectiu era promoure una bona alimentació i uns hàbits saludables entre 
els escolars de 8 a 12 anys. 
 

 Xerrades sobre la detecció del càncer colorectal:  S’han realitzat els dies 25 d’octubre a 
Fonollosa i 9 de novembre a Canet de Fals i Fals per responsables del programa de detecció 
precoç d’Althaia. Van assistir unes quaranta persones. Les xerrades van acompanyades  d’un 
enviament de cartes a la població convidant a fer entrevista i, si s’escau, prova amb 
professionals d’aquest programa. 
 

 Pàgina web: El 30 de setembre es va fer la presentació i posada en marxa de la pàgina web 
sobre turisme www.fonollosaturisme.cat a càrrec de l’empresa Catemocions.  
 

 Bibliobús Cavall Bernat: El proper 21 de novembre es farà l’espectacle “El viatge d’en James” al 
Centre Cultural de Fonollosa, a càrrec de la companyia teatral Teatre Aula, per al foment de la 
lectura. 
 

 Projecte Fonollosa, Cultura i Memòria: S’ha realitzat una reunió amb les ACR dels diferents 
pobles, l’AAVV La Fulla de Canet de Fals i la cooperativa l’Arada, Creativitat Social. Per part de 
l’Arada es va explicar el projecte cultural destinat a la recuperació de memòria històrica de la 
trajectòria cultural dels 4 nuclis. 
 

 Pla de senders d’ús turístic del Bages: Aquest projecte ha estat iniciat des de Bages Turisme del 
Consell Comarcal del Bages conjuntament amb la consultora Extrem Team. Des d’aquesta 
regidoria s’ha informat de rutes, camins i senders turístics del municipi. Es posarà especial 
interès en aquelles rutes que connecten amb altre municipis i amb recursos turístics destacats 
(Camí de la Sal, Ruta dels 3 monts, Camí de Sant Jaume, Camí del Llobregat, Camí Oliba... )  
 

 Llibre “Fals, la història”: Properament sortirà publicat un segon volum sobre la memòria històrica 
de Fals, redactat principalment pel Sr. Ernest Molins Roca i amb la col·laboració de diferents 
persones que han aportat documentació i fotografies. El Sr. Alcalde aprofita per anunciar i 
convidar a l’acte de presentació del llibre que serà el dia 20 de novembre. 

 
 8.2. Àrea de Servei al Territori 
 
El Sr. Xavier Camarasa, responsable d’Obres públiques i serveis, món rural i noves tecnologies, informa 
de les següents actuacions dutes a terme: 
 

 Arranjament de la vorera de la dreta del camí de Callús. 

 Arranjament de l’embornal del Raval de Cal Pere Jutge 

http://www.fonollosaturisme.cat/
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 Escampada de grava a l’àrea de recollida selectiva del Raval del Soler 

 Arranjament dels camins afectats per les obres d’abastament d’aigua Bages-Cardener. 

 Sega d’herba de les vores dels camins 

 S’han realitzat quatre certificacions de baixa tensió en els edificis de l’Escola de Fonollosa, 
Ajuntament, Llar d’infants i el CAP de Canet de Fals. 

 
8.3. Àrea de Gestió de Recursos i Governació. 
 
 
El Sr. Francisco Vizcaíno, regidor responsable d’Administració i governació, manteniment i via pública, 
dóna compte dels següents assumptes: 
 

 Finalització de contracte de la Sra. Esther Casado Muñoz, amb efectes del dia 25 d’octubre de 
2016 per la reincorporació de la baixa laboral de la Sra. Laura Martos Vila. 

 Contractació de la Sra. Esther Casado Muñoz, com auxiliar administrativa adscrita a l’àrea de 
secretaria-intervenció, per raó d’acumulació de tasques per un període de quatre mesos. 

 Treballs realitzats a Fonollosa: Desbrossar la zona de cruïlles de quatre camins i la pujada a la 
Torre del Pinyer, construcció d’un traster a la fàbrica, canvi de llums de l’edifici de l’Ajuntament 
per leds. 

 Treballs realitzats a Canet de Fals: Neteja dels carrers de la urbanització  i algunes tasques per 
desbrossar, col·locació de plaques amb els noms dels carrers, neteja i desbrossament del 
recinte de la Llar d’infants, canvi de llums dels fanals que estaven en mal estat. 

 Treballs realitzats a Fals: Desbrossament de jardins i zones verdes dels carrers de Fals, 
muntatge del gronxador del parc de Fals, canvi de llums dels fanals que estaven en mal estat. 

 Treballs realitzats a Camps: Reparació de la plaça de Camps mitjançant arquetes. 
 

 
9.- PRECS I PREGUNTES 

El Sr. Barcons pregunta quan es pagaran les ajudes escolars. L’Alcalde informa que, en breu, 
s’incorporarà l’educadora social  a qui correspon fer l’informe i després es pagarà a les famílies a través 
de les escoles. 
 
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 

 
 


