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

CELEBRADA EL DIA 18 DE MAIG 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 extraordinària de data 17 de febrer de 2016 
1.2. Sessió extraordinària de data 27 d’abril de 2016 
1.3. Sessió ordinària de data 9 de març de 2016 

 
2. Control dels òrgans de govern: 

 
2.1. Donar compte de decrets  de l’Alcaldia 
2.2. Ratificació, si s’escau, de decrets de l’Alcaldia 
2.3. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local 
 

3. Aportació a la Mancomunitat de municipis del Bages per al Sanejament 
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4. Aprovació de l’Inventari de Béns de l’Ajuntament 

 

5. Aprovació de la modificació pressupostària 3/2016 

 

6. Aprovació de la modificació/rectificació del nomenclàtor de Canet de Fals 

 

7. Moció del grup CDC per reclamar a l’Ajuntament de Fonollosa la instal·lació de plaques identificatives 

“Municipi per la independència” en diversos punts del municipi així com la col·locació d’una estelada 

en cada un dels pobles que configuren el municipi de Fonollosa 

 

8. Informacions de gestió: 

 

8.1. Àrea de Servei a les Persones 

8.2. Àrea de Serveis al Territori 

8.3. Àrea de Gestió de Recursos i Governació 

 

9. Precs i preguntes 

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

 

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

 

1.1.- Sessió extraordinària de data 17 de febrer de 2016 

 

Vist l’esborrany-minuta de l’acta de sessió extraordinària del ple de l’ Ajuntament celebrada el dia 17 de 

febrer  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 ordinària de data 9 de març de 2016 

 

Vist l’esborrany-minuta de l’acta de sessió ordinària del ple de l’ Ajuntament celebrada el dia  9 de març  

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. 

 

1.3.- Sessió extraordinària de data 27  d’abril de 2016 

 

Vist l’esborrany-minuta de l’acta de sessió extraordinària del ple de l’ Ajuntament celebrada el dia  27 

d’abril  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. 42 al 123/2016 
ambdós inclosos. 
 
El Sr. Joan Grau demana informació respecte els següents decrets, informant el Sr. Alcalde del seu 
contingut: 
 

o 58/2016: S’acorda l’execució subsidiària d’un total de 25 parcel·les  com a continuació de les 
actuacions iniciades anteriorment. Tot i així s’ha detectat un error en 10 parcel·les i ha estat 
necessari iniciar de nou el procediment  en aquests casos concrets. 

o 122/2016: Es designa al Sr. Carles Xiol  Ríos perquè assumeixi l’assessorament i defensa de 
l’Ajuntament davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm 10 de Barcelona en el recurs 
interposat per HOST MANAGEMENT S.L. contra la resolució de l’Alcaldia desestimatòria del 
recurs de reposició interposat en l’expedient de protecció de la legalitat urbanística 5/2015. 

 
 
2.2. Ratificació, si s’escau, de decrets de l’Alcaldia 

Es dóna compte, als efectes de la seva ratificació, del decret de l’Alcaldia núm 56/2016, que es transcriu a 

continuació: 

“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 56/2016 
 

Procediment:  Gestió Pressupostària 
   Marcs pressupostaris 2016-2019 
Òrgan:              Alcalde – President 
Disposició:  Resolució 
 
1.- Antecedents de fet: 
 

I. La normativa vigent en matèria d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix 
l’obligació per a les administracions públiques, entre elles, la local, de formular uns marc 
pressupostaris a mitja termini, en aquest cas, per al període 2016-2019 
 

II. Per part dels serveis financers municipals s’ha elaborat la documentació corresponent als 
esmentats marcs pressupostaris, que a més d’incorporar-se a la documentació del 
pressupost, s’ha de lliurar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques abans del dia  
14 de març de 2016. 

 
III. És necessari, doncs, procedir a la seva aprovació, sense perjudici de la seva incorporació al 

pressupost d’aquesta anualitat, i sotmetre’l a la consideració i aprovació del ple de la 
Corporació. 
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2.- Fonaments de dret: 
 
1er.- La normativa aplicable és la següent: 
 

- Art. 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera (LOEPSF). 

- Ordre HAP/ 2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions tributàries 
de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/ 2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

 
2on.- L’esmentada normativa estableix, en el seu article 6, l’obligació de trametre informació sobre els 
marcs pressupostaris a mig termini en els que s’emmarcarà l’elaboració dels pressupostos de les entitats 
locals, i l’article 5 de l’esmentada Ordre estableix que la remissió es farà a través dels sistema que 
estableixi el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques MINHAP. 
 
En conseqüència de tot el què s’ha exposat, aquesta ALCALDIA – PRESIDÈNCIA, en ús de les facultats 
que li atorguen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
(LRBRL) i 53 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 (TRLMC), HA RESOLT: 
 
Primer.- APROVAR la documentació comprensiva dels marcs pressupostaris de l’Ajuntament de 
Fonollosa del període 2016-2019 elaborada d’acord amb els formularis determinats pel  MINHAP, que 
s’adjunta a la present Resolució i que queda diligenciada en aquest sentit a l’expedient; sense perjudici de 
la seva incorporació a l’expedient del Pressupost General de la corporació per a l’exercici de 2016. 
 
Segon.-  DETERMINAR que la present resolució i els marcs pressupostaris de què porta causa, sigui 
RATIFICADA pel ple de la corporació, en la primera sessió que celebri, i alhora que s’incorpori a 
l’expedient del pressupost general per a aquest exercici de 2016”. 
 
VOTACIÓ 
 
La resolució és aprovada per cinc vots a favor 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 quatre 
abstencions dels senyors/es Joan Grau i Comas, Joan Badia i Lladó, Jordi Barcons i Jiménez i Àfrica 
Rodríguez 
 i Escoda. 
                                                            

2.3. 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: 

 22 de desembre de 2015 

 23 de febrer de 2016 

 8 de març de 2016 

 22 de març de 2016 

 7 d’abril de 2016 

 19 d’abril de 2016 

El Ple es dóna per assabentat. 
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3.- APORTACIÓ A LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DEL BAGES PER AL SANEJAMENT 

Es sotmet a consideració del ple la següent proposta: 

 

“L’Assemblea General de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament, reunida en sessió 
extraordinària el dia 21 de desembre de 2015, va aprovar l’aportació, per part dels municipis integrants de 
la Mancomunitat amb sistema de sanejament de les seves aigües residuals, destinada a cobrir el dèficit 
d’explotació corresponent al 2014 dels sistemes de sanejament que gestiona la Mancomunitat,  xifrat  en 
412.731,98 €, un cop coneguda l’atribució definitiva de l’ACA per al 2014 i els costos definitius 
d’explotació, i distribuït d’acord amb el volum d’aigua consumit per cada municipi, resultant per Fonollosa 
un import de 5.213,12€, 
 
Vist que, segons es desprèn de l’acord adoptat, la situació de dèficit de la Mancomunitat ve motivada per 
la reducció dels recursos procedents de l’Agència Catalana de l’Aigua i que, als efectes de resoldre 
aquesta situació, la Mancomunitat ha interposat quatre recursos contenciosos administratius per tal de 
reclamar diverses quantitats en concepte d’inversions i atribució ordinària de fons, 
 
Atès que els estatus de la Mancomunitat, en el seu article 15, preveuen que el seu finançament pot 
provenir d’aportacions dels ajuntaments mancomunats, 
 
Atès que l’apartat tercer de l’acord de data 21 de desembre de 2015 disposa que en cas que els 
contenciosos administratius es fallin de manera favorable als interessos de la Mancomunitat, aquesta 
retornarà a cadascun dels ajuntaments les aportacions efectuades, 
 
Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar una aportació a la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament d’import 
5.213,12 € destinada a cobrir el dèficit d’explotació corresponent al 2014 dels sistemes de sanejament 
que gestiona la Mancomunitat, de conformitat amb l’acord adoptat en l’Assemblea General en data 21 de 
desembre de 2015. 
 
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. 
 
4.- APROVACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS DE L’AJUNTAMENT 

Es sotmet a consideració del ple la següent proposta: 

 

“L’article 222 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 , disposa que els ens locals han de portar un inventari de llurs béns, el qual 

ha de comprendre els béns de domini públic i els patrimonials, els drets i els valors mobiliaris. 

D’acord amb l’apartat 3 del mateix article correspon al Ple municipal l’aprovació, rectificació i comprovació 

de l’inventari municipal. 

Per Resolució de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 24 d’abril de 2014, es va 

atorgar a aquest Ajuntament un ajut en espècie consistent en l’elaboració de l’inventari de béns i serveis 

que conformen el patrimoni municipal . 
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Les tasques de recerca i elaboració de l’inventari general han estat realitzats pel Servei d’Assistència a la 

Gestió Econòmica Local de la Diputació de Barcelona i, una vegada realitzat el treball s’ha comprovat que 

s’ajusta a l’estructura classificatòria prevista al Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel 

Decret 336/1988, de 17 d’octubre, i que conté la totalitat de béns, drets  i obligacions municipals. 

Per tot això es proposa al Ple municipal l’adopció del següent acord: 

Primer.- Aprovar inicialment l’Inventari de béns i drets de l’Ajuntament de Fonollosa, d’acord amb la 

documentació administrativa que s’acompanya a l’expedient. 

Segon.- Remetre còpia de l’esmentat inventari al Departament de Governació i Relacions Institucionals 

de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern, en compliment d’allò que disposa l’art. 

105.3 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals. 

Tercer.- Exposar al públic l’Inventari de béns i drets de l’Ajuntament de Fonollosa mitjançant anunci 

publicat al Butlletí Oficial de la Província, a l’e-tauler i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per tal que tots 

els interessats puguin consultar l’expedient i els documents de l’Inventari aprovat inicialment i presentar-hi 

les observacions, reclamacions o suggeriments que estimin oportuns, durant un termini de vint dies a 

comptar des de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci. En cas que, transcorregut l’esmentat 

període , no s’hagin formulat al·legacions ni observacions de cap tipus, s’entendrà aprovat definitivament 

sense necessitat d’adopció d’un nou acord plenari” 

VOTACIÓ: 
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat. 
 
INTERVENCIONS 
El Sr. Joan Grau pregunta sobre el criteris que s’han seguit a l’hora d’incloure els camins a l’inventari. 
El Sr. Xavier Camarasa contesta que els treballs d’elaboració de l’inventari ja  estaven en execució durant 
el canvi de legislatura i que no coneix els criteris. En tot cas informa que properament es farà el catàleg 
de camins del municipi i es pot revisar. 
 

5.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 3/2016 

Es sotmet a consideració del ple la següent proposta: 

 

“ASSUMPTE:  

Modificació pressupostària número 3/2016 per crèdit extraordinari, generació de crèdit i suplement de crèdit: 

 

Vista la memòria de l’Alcaldia de data  9 de maig de 2016 emesa en relació a la necessitat de procedir a 

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

suplement de crèdit: 

 

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

S’acorda: 

 

PRIMER.-Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 3/2016, per crèdit extraordinari, 

generació de crèdit i suplement de crèdit, amb el següent detall: 
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1-CRÈDIT EXTRAORDINARI

PARTIDES DE B AIXA

Partida Nom Consig.actual Decrement Consig.definitiva

01.341.46600 CONSELL ESPORTIU DEL BAGES (MONITORATGE)8.280,00 €             8.280,00 €              -  €                       

01.337.22799

TREBALLS REALITZATS PER 

ALTRES 

EMPRESES(DINAMITZACIÓ) 15.000,00 €           450,00 €                  14.550,00 €           

03.338.22609 ACTIVITATS CULTURALS(FESTES) 19.650,00 €           500,00 €                  19.150,00 €           

TOTAL 42.930,00 €           9.230,00 €              33.700,00 €           

PARTIDES EN ALTA

Partida Nom Consig.actual Increment Consig.definitiva

04.341.22799

TREBALLS REALITZATS PER 

ALTRES EMPRESES 

(MONITORATGE)                             -   €                9.230,00 €               9.230,00 € 

TOTAL -  €                  9.230,00 €           9.230,00 €          

2.-SUPLEMENT DE CRÈDIT

DESPESES:

Partida Nom Consig.actual Increment/nova Consig.definitiva

06.920.13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL 2.300,00 €             3.785,00 €              6.085,00 €             

06.920.16000

SEGURETAT SOCIAL A CÀRREC 

DE L'EMPRESA 1.215,00 €              1.215,00 €             

TOTAL 2.300,00 €          5.000,00 €          7.300,00 €             

INGRESSOS

Partida Nom Consig.actual Increment Consig.definitiva

46500 CONSELL COMARCAL DEL BAGES (PROJECTE RUBIK)1.000,00 €             5.000,00 €              6.000,00 €             

TOTAL 1.000,00 €          5.000,00 €           6.000,00 €          

3.- GENERACIÓ DE CRÈDIT

DESPESES

Partida Nom Consig.actual Increment Consig.definitiva

03.334.22706 FONOLLOSA CULTURA I MEMÒRIA -  €                        7.554,00 €              7.554,00 €             

04.342.62300

XARXES DE SEGURETAT I 

EQUIPAMENTS ESPORTIUS AL 

MUNICIPI -  €                        2.118,59 €              2.118,59 €             

10.170.22706

FRANJA PERIMETRAL CANET DE 

FALS I CAMPANYA 

SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL -  €                        24.697,97 €            24.697,97 €           

05.311.62300 DESFIBRILADORS -  €                        8.000,00 €              8.000,00 €             

TOTAL 42.370,56 €            42.370,56 €           
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El finançament  tant de la generació de crèdit com del suplement de crèdit anteriors està finançat segons 
detall adjunt: 
 

 

 
 

 
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

DESPESES:

Partida Nom Consig.actual Increment/nova Consig.definitiva

07.151.22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 31.000,00 €           1.500,00 €              32.500,00 €           

03.330.48006 ACR.FONOLLOSA (VESPRADES) 1.000,00 €             800,00 €                  1.800,00 €             

02.3231.62300

MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I 

ESTRIES (RADIADORS ESCOLA) 2.000,00 €             419,00 €                  2.419,00 €             

TOTAL 34.000,00 €        2.719,00 €          36.719,00 €           

INGRESSOS

Partida Nom Consig.actual Increment Consig.definitiva

46100 SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE BARCELONA122.328,67 €         34.551,97 €            156.880,64 €        

76100 SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE BARCELONA284.764,51 €       10.537,59 €         295.302,10 €        

TOTAL 407.093,18 €       45.089,56 €         452.182,74 €       

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 19.727,75 €    19.727,75 €    19.727,75 €    

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 €      

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

TOTAL CAPÍTOL 6   516.617,07 €    6.500,00 € 2.431,57 €   30.756,62 € 30.626,78 €   296.302,10 € 150.000,00 € -  €             516.617,07 € 

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 3/2016)  

CAPITOL DENOMINACIÓ   IMPORT   

 A)OPERACIONS CORRENTS 
1 DESPESES DE PERSONAL 618.705,94 

                                     2                                             
DESPESES EN BENS CORRENTS I 
SERVEI 676.676,64 

3 DESPESES FINANCERS 6.089,00 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 83.116,18 

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

6 INVERSIONS REALS 516.617,07 

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

 
TOTAL PRESSUPOST DE 
DESPESES 2.029.601,25 

 
 
 
 
 
   

 

 
ESTAT D’INGRESSOS(INCLOSA 

MODIFICACIÓ 3/2016)  

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 510.751,20 
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 2.029.601,25 

 

   
 
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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6.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ/RECTIFICACIÓ DEL NOMENCLÀTOR DE CANET DE 

FALS 

Es sotmet a consideració del ple la següent proposta: 

 

“Tal com determina l’article 66.3.b 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, el municipi té competències pròpies en matèria 

d’ordenació del trànsit de vehicles i de persones en les vies urbanes , la qual cosa comporta donar nom 

als carrers i espais públics  del municipi. 

La situació actual del nucli de Canet de Fals, pel que fa a la senyalització dels nom dels carrers, requereix 

una actuació amb caràcter urgent per quan en una gran majoria de carrers la senyalització no existeix , 

està malmesa o no és visible, la qual cosa crea problemes importants a l’hora de localització d’adreces, 

sent agreujada la situació en cas d’emergències. 

Per aquest motiu l’Ajuntament ha projectat una ordenació total del nucli que conclourà amb la 

senyalització dels carrers i espais públics realitzant, prèviament, una validació de la informació referent a 

adreces postals continguda en les bases de dades existents.  

Analitzat el nomenclàtor dels carrers de Canet de Fals s’han detectat nombrosos errors de transcripció en 

les denominacions i s’ha elaborat document tècnic  amb el nom actual i el nom definitiu una vegada 

efectuada l’oportuna rectificació. 

Per tot això es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

Primer.- Aprovar inicialment la modificació/rectificació del nomenclàtor de Canet de Fals d’acord amb el 

document tècnic elaborat i que cal diligenciar en aquest sentit. 

Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província, a l’e-tauler i al tauler d’anuncis de 

l’Ajuntament, durant el termini de trenta dies, als efectes de presentació d’al·legacions. En el supòsit de 

no presentar-se objeccions ni suggeriments l’acord esdevindrà definitiu. 

Tercer.-  Trametre el present acord a les Administracions públiques interessades i organismes que 

prestin serveis al municipi destinats a la col·lectivitat.” 

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

INTERVENCIONS 

El Sr. Joan Grau celebra la iniciativa d’aquest treball i dóna per suposat que es compta amb la 

participació de l’Associació de Veïns de Canet. Afegeix que lamenta que no s’aprofiti per obrir el 

debat per canviar els noms actuals que no tenen cap vinculació al municipi. 

El Sr. Alcalde indica que s’ha fet la correcció dels noms actuals per quan hi ha una necessitat 

urgent de senyalització pel tema d’ambulàncies, taxis.... Indica que, de totes maneres, durant el 

període d’informació pública poden sorgir propostes  de canvi de noms de carrers concrets i que, 

si és el cas, s’atendran. 
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7.- MOCIÓ DEL GRUP CDC PER RECLAMAR A L’AJUNTAMENT DE FONOLLOSA LA 

INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES IDENTIFICATIVES “MUNICIPI PER LA INDEPENDÈNCIA” EN 

DIVERSOS PUNTS DEL MUNICIPI AIXÍ COM LA COL·LOCACIÓ D’UNA ESTELADA EN 

CADA UN DELS POBLES QUE CONFIGUREN EL MUNICIPI DE FONOLLOSA 

El grup CDC ha presentat, en data 12 de maig de 2016, R.E. núm. 1087, la moció que es transcriu a 

continuació: 

 

“El municipi de Fonollosa, i la seva gent,  ha manifestat en diverses ocasions  la voluntat de  fomentar i 

defensar els drets nacionals. Han sigut varies les iniciatives locals  en  que  s’ha  manifestat el desig de 

dur el poble de Catalunya cap a la Independència.   

En els últims anys  Catalunya ha viscut moments, i la gent del nostre municipi hi ha estat present, en que 

es reclamava el dret a l’autodeterminació – un principi fonamental dels Drets Humans  (recollida a la carta 

de les Nacions Unides, com també al Pacte Internacional dels Drets Civils o Polítics ratificat per l’Estat 

espanyol el 27 de juliol de 1977).-  

Segons l’article 1: “Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen 

lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural.” 

El nostre consistori al llarg d’aquests anys també ha participat d’aquest sentiment  i en queda constància 

en els diversos acords aprovats per unanimitat per tots els partits polítics que han format el consistori al 

llarg d’aquests anys. 

Recordem, entre d’altres, per exemple: 

 Moció  presentada pels grups municipals de CIU, ERC I PSC i aprovada ,en sessió ordinària en 

data 19 de gener de 2012 ,per unanimitat,  per l’ adhesió a l’Associació de Municipis per a la 

Independència.   Destacant en el punt primer... 

 

PRIMER.- Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Fonollosa de formar part de l’ASSOCIACIÓ DE 
MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA, amb l’objecte final de defensar l’assoliment d’un estat propi, els 
drets nacionals que corresponen al Principat de Catalunya i conscienciar a la ciutadania de la necessitat  
d’exercir el dret a l’autodeterminació del poble català. 
  

 Moció presentada per  ERC, CIU I PSC  sobre l’exercici de la Sobirania Fiscal  a 
L’Ajuntament de Fonollosa i aprovada , per unanimitat, en sessió ordinària del Ple celebrada el 
dia 9 de maig de 2013 . 
 

 Moció presentada per ERC, CIU i PSC on s’acorda per unanimitat donar suport al Pacte 
Nacional pel Dret a Decidir, aprovada en sessió ordinària d’11 de juliol de 2013.           
 

 “SUPORT DEL MÓN LOCAL A LA CONVOCATÒRIA DE CONSULTA SOBRE EL FUTUR 
POLÍTIC DE CATALUNYA DEL 9 DE NOVEMBRE DE 2014 “ aprovat  per unanimitat segons 
acta de sessió extraordinària del Ple celebrada en data 23 de setembre  de 2014. 
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Per tot això, el Grup de CDC  presenta per la seva aprovació al Ple Municipal  els acords següents: 
 
Primer:  Col·locar  les plaques identificatives en diversos punts del municipi “MUNICIPI PER LA 
INDEPENDÈNCIA” per tal de deixar palès el nostre sentiment manifestat pel poble i pel nostre consistori i   
tal i com ho han fet els nostres municipis veïns. 
 
Segon:  Col·locar una estelada en cada un dels nuclis que formen part del municipi –Camps, Canet de 
Fals, Fals i Fonollosa- i donar així un pas més. 
 
Tercer: Com a proposta de col·locació de les estelades proposem: 
A Camps, al costat de la Font del Roc 
A Canet, a la Plaça de la Vila 
A Fals, a l’Avinguda dels Ametllers 
A Fonollosa, a l’entrada del poble, inici del Carrer Major tocant carretera BV-3008” 
 

L’Alcalde manifesta el suport a la moció presentada i en el debat de la mateixa s’acorda, de 

forma consensuada, la rectificació del redactat, resultant la següent part dispositiva: 

 

Primer.- Col·locar  les plaques identificatives en diversos punts del municipi “MUNICIPI PER LA 
INDEPENDÈNCIA” per tal de deixar palès el nostre sentiment manifestat pel poble i pel nostre consistori i   
tal i com ho han fet els nostres municipis veïns. 
 

Segon.- Instar al govern de l’Ajuntament a col·locar l’estelada en un o diversos punts representatius o 

principals del municipi, preferiblement a cada un dels nuclis, segons requisits tècnics i disponibilitat. 

 
VOTACIÓ: 
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per vuit vots a favor dels  senyors/es Eloi Hernàndez i 
Mosella, Elisa Carvajal i Rojas, Francisco Vizcaíno i Guerrero, Xavier Camarasa i Palomes, Montserrat 
Serra i Prat, Joan Grau i Comas, Joan Badia i Lladó i Jordi Barcons i Jiménez i una abstenció de la 
senyora Àfrica Rodríguez i Escoda. 
 
 
8.- INFORMACIONS DE GESTIÓ: 

8.1. Àrea de Servei a les Persones 

La Sra. Elisa Carvajal  informa de les  següents activitats: 

o De la celebració el passat abril del mes de la gent gran amb activitats diverses als 4 pobles del 

municipi, destacant especialment la gran acceptació  i la participació  de les persones en les 

activitats de tots els pobles. 

o De la destinació d’una tona d’aliments al banc d’aliments del municipi 

o Del projecte anomenat “Més a prop” que contempla la visita de la treballadora social als domicilis 

de les persones de més de 70 anys per estudiar i valorar la qualitat de vida de la gent gran del 

municipi. 

o De la contractació del servei de socorrisme a la piscina municipal a través d’empresa externa 

que comptarà amb personal del municipi. 

o De la contractació de l’empresa per a realitzar el Casal d’estiu 
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o De la creació i inscripció  del Club esportiu, format per gent dels quatre pobles de Fonollosa, amb 

les activitats de vòlei i futbol sala 

 
El Sr. Joan Badia troba encerat el projecte “Més a prop” i demana detalls del seu funcionament. La Sra. 
Carvajal  explica que es farà una visita a domicili  de la treballadora per parlar i veure les necessitats i 
posteriorment programar les actuacions que calguin. 
Respecte la constitució del Club esportiu  proposa la seva presentació a l’Escola com a iniciativa de 
foment de l’esport. 
El Sr. Joan Grau informa d’una promoció a xarxes socials que programa visites a l’Església de les Torres 
de Fals. Pregunta si hi ha conveni amb l’Ajuntament. Respon el Sr. Alcalde que no en té coneixement i 
que deuen fer visites externes. 
 
La Sra. Montse Serra dóna les següents informacions: 
 

o De la xerrada realitzada sobre els al·lèrgens alimentaris 
o De la propera realització d’un curs sobre manipuladors d’aliments 
o De la concessió dels següents ajuts en el marc del catàleg de serveis de la Diputació de 

Barcelona: 
 

- Control sanitari de l’aigua de consum humà 

- Avaluació de la qualitat de les aigües de les fonts del municipi 

- Control sanitari de la piscina 

- Actuacions de sanitat ambiental 

- Recollida d’animals abandonats 

- Adquisició de dos desfibril·ladors 

- Finançament en l’àmbit d’igualtat i ciutadania 

- Promoció de la Fira del Menestral 

- Suport a les Vesprades sota l’Alzina 

o De la inclusió a l’espai gencat.cat de dues rutes del municipi 
o Dels nous treballs que s’estan realitzant en les excavacions arqueològiques de Camps 

 
El Sr. Alcalde informa dels següents assumptes: 
 

o Del nombre total de nens preinscrits a la llar d’infants, que és de 24 
o De la posada en marxa d’una nova eina de comunicació anomenada  piulapp 

 
 

8.2. Àrea de Serveis al Territori 

El Sr. Francisco Vizcaíno informa dels següents treballs de manteniment realitzats per la brigada en els 
pobles: 

o Fals: Realització de l’Àrea de recollida, recollida de trastos, mobiliari i electrodomèstics per portar 
a la deixalleria, tallar herba a les zones verdes i crema de restes de poda, pavimentació del camí 
que porta als horts, reparació de la vorera de la plaça de l’església i plantada d’alzines. 
 

o Caner de Fals: Ampliació de l’Àrea de recollida, tallar herba a les zones verdes i crema de poda, 
recollida i muntatge de l’escenari a les pistes, desbrossament de les pistes de tennis,, 
arranjament de la pista de vòlei, retirada de la tanca de la zona de la piscina i construcció d’un 
petit mur, reparació de l’enllumenat públic malmès per les tempestes. 
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o Camps: Adequació interior de la vivenda de les Escoles de Camps (Arrebossat, pintat, 
instal·lació elèctrica, reparació teulada, col·locació de vestiments d’alumini i muntatge de cuina 
 

o Fonollosa: Muntatge de la porta enrotllable de la fàbrica, del quadre del comptador de llum i 
neteja de l’entrada i la casa adossada, muntatge il·luminació als despatxos d’alcaldia i secretaria,  
crema de restes de poda, proves en l’alarma de l’escola, treure pedres a camins malmesos per 
les tempestes, adequació del nou parc infantil. 

El Sr. Xavier Camarasa informa dels següents assumptes: 

o De les obres d’abastament d’aigua que s’han realitzat pel Consell Comarcal del Bages en el tram 
de Camps 

o Del soterrament de canonades d’aigua al camí de Collbaix, al camí vell de Rajadell i al camí del  
Tatgé. 

o Enderroc del dipòsit del Massoveret 
o Arranjament del camí de Collbaix i posar grava al camí del Padró 
o Actuació en l’arqueta de sota la fàbrica. 
o Exempció d’aportació de l’Ajuntament al Pla d’Informació i vigilància contra incendis forestals 

2016 (-20.000 habitants) 

El Sr. Alcalde informa de la proposta de convenis que han de formar part del POUM i que seran 
presentats per a la seva aprovació, informació pública i posterior aprovació provisional del POUM 

 
8.3. Àrea de Gestió de Recursos i Governació 

El Sr. Francisco Vizcaíno dóna compte dels següents assumptes: 

o De la contractació del següent personal amb càrrec a l’ajut atorgat en el marc del “Programa 

complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social 

- Montserrat Recasens i Arbós, en règim de funcionari interí per programa, per Resolució 

de l’Alcaldia 126/2016 

- Francesc Castells i Rojas i Joaquin Jesús Orgaz i Prieto, en règim laboral temporal, per 

Resolució de l’Alcaldia 127/2016 

 
9.- Precs i preguntes 

No se’n formulen 

 

Tractats tots els punts de l’ordre del dia el president aixeca la sessió a les 23,00 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 
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