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

CELEBRADA EL DIA 10 DE MAIG DE 2017 

 
 

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 
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 8 de març  de 2017 

 
2. Control dels òrgans de govern: 

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

 
3. Aprovació del conveni de col·laboració entre el consell comarcal del Bages i l’Ajuntament de 

Fonollosa per al transport escolar, curs 2016-2017. 
 

4. Aprovació de la proposta d’acord d’aprovació de l’adenda al programa anual 2016 que desenvolupa 
el pla marc de restauració i millora forestal de l’associació de propietaris forestals boscos Bages-
Anoia 
 

5. Aprovació atribució de funcions de la tresoreria. 
 

6. Aprovació de la modificació de crèdit número 2/2017 
 

7. Aprovació de la desvinculació de l’acord plenari de data 25 de febrer de 2014, d’aprovació del 
projecte constructiu de soterrament i canvis de la xarxa de distribució d’aigua de Fonollosa. 
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8. Aprovació del compte de gestió recaptatòria, exercici 2016, rendit per l’Organisme de Gestió 

Tributària. 
 

9. Aprovació de la moció del grup PDeCAT per a la constitució d’una comissió d’estudi sobre l’ús, cessió 
i gestió dels equipaments de titularitat municipal a Fonollosa. 

 
10. Informacions de gestió: 

 
10.1. Àrea de Servei a les Persones 
10.2. Àrea de Servei al Territori 
10.3. Àrea de Gestió de Recursos i Governació 

 
11. Precs i preguntes 

INCIDÈNCIES: S’excusa l’assistència de la regidora senyora Àfrica Rodríguez Escoda 
 

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

 

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

 

1.1.- Sessió ordinària de data 8 de març de 2017 

 

Vist l’esborrany-minuta de l’acta de sessió ordinària del ple de l’Ajuntament celebrada el dia 8 de març de 

2017, el qual ha estat tramés als membres del consistori, 

Vist que per part del senyor Joan Grau es demana la correcció d’errada   que es dirà, 

 

S ’ A C O R D A  : 
 
Primer. Aprovar l’acta de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament celebrada el 8 de març de 2017, amb 
la següent correcció: 
 
En el punt núm. 5, acord primer, línia final de la segona taula, on diu “TOTAL PRESSUPOST DE 
DESPESES 2.183.978,32” ha de dir: “TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 2.183.978,32” 
 

El present acord ha estat adoptat 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.  46 al 116/2017 
ambdós inclosos 
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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: 

 14 de febrer de 2017 

 2 de març de 2017 

 14 de març de 2017 

 28 de març de 2017 

3.-  APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 

BAGES I L’AJUNTAMENT DE FONOLLOSA PER AL TRANSPORT ESCOLAR, CURS 2016-2017 

Es presenta la següent proposta d’acord: 

 

“En data 6 d’abril de 2017, R.E. nùm. 729, ha estat tramés l’esborrany de conveni de col·laboració entre el 

Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Fonollosa per a la prestació del servei de transport escolar 

no obligatori dels alumnes de primària de Fonollosa  que es desplacen al CEIP Agrupació Sant Jordi, curs 

2016-2017. 

D’acord amb  la proposta de conveni presentada el Consell Comarcal assumeix el 70% del cost de servei 

i la resta fins a cobrir el 100% correspon a l’Ajuntament de Fonollosa, resultant la quantitat de 8.115,73 

euros. 

S’adjunta relació  d’alumnes usuaris del servei de transport no obligatori per a coneixement d’aquesta 

corporació. 

Per tot això es proposa l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.-  Aprovar el  conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de 

Fonollosa per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de primària de 

Fonollosa  que es desplacen al CEIP Agrupació Sant Jordi,  curs 2016-2017 d’acord amb el text que 

queda diligenciat en aquest sentit, i resultant la quantitat total de 8.115,73 euros a càrrec de l’Ajuntament. 

 

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

 

Sotmesa la proposta a votació és provada per unanimitat 

4.- APROVACIÓ DE LA PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’ADENDA AL PROGRAMA 

ANUAL 2016 QUE DESENVOLUPA EL PLA MARC DE RESTAURACIÓ I MILLORA FORESTAL DE 

L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS BOSCOS BAGES-ANOIA 

 

Es presenta la següent proposta d’acord: 

 

En data 4 d’octubre de 2016, es va aprovar per decret de la presidència de la Diputació de Barcelona, 
l’addenda de la pròrroga del Programa anual per a l’any 2016 del Pla marc de restauració i millora forestal 
de l’àmbit de l’Associació de propietaris forestals boscos Bages-Anoia. 
 
Aquesta addenda té com a objectiu l’ampliació del termini d’execució i justificació, pactes vuitè i novè del 
Programa anual 2016, signat entre la Diputació de Barcelona i l’ l’Associació de propietaris forestals 
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boscos Bages-Anoia per a la realització de projectes de recuperació i valorització de les finques del seu 
àmbit territorial. 
 
Atès que l’Ajuntament de Fonollosa, com a entitat signant del Conveni Marc, ha d’aprovar l’esmentada 
addenda i notificar-ho a la resta de les parts,  
 
Per tot això,  PROPOSO al Ple l’adopció dels següents ACORDS:  
 
PRIMER.- APROVAR l’Addenda del  Programa anual per a l’any 2016 del Pla marc de restauració i 
millora forestal de l’àmbit de l’Associació de propietaris forestals boscos Bages-Anoia, que té per objectiu 
l’ampliació del termini d’execució i justificació, pactes vuitè i novè del Programa anual 2016, signat entre 
la Diputació de Barcelona i l’ l’Associació de propietaris forestals boscos Bages-Anoia per a la realització 
de projectes de recuperació i valorització de les finques del seu àmbit territorial. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la resta d’entitats signants del Conveni Marc. 
 
Sotmesa la proposta a votació és provada per unanimitat 

5.-  APROVACIÓ ATRIBUCIÓ DE FUNCIONS DE LA TRESORERIA. 

Es presenta la següent proposta d’acord: 

“El Reial decret llei 10/2015, de 11 de setembre, pel que es concedeixen crèdits extraordinaris i 
suplement de crèdits en el pressupost de l’Estat i s’adopten altres mesures en matèria d’ocupació pública 
i estímul a l’economia va modificar l’apartat 2on. de l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 de abril, de bases 
de règim local, que queda redactat com segueix: 
 
 “2. La escala de funcionarios de Adminsitración local con habilitación de caràcter nacional se subdivide 
en las sigüientes subescalas: 
 

a) Secretaría, a la que corresponden las funciones contenidas en el apartado 1.a) anterior. 
b) Intervención-tesoreria, a la que corresponden las funciones contenidas en el apartado 1.b) 
c) Secretaría-intervención a la que corresponden las funciones contenidas en los aprtados 1.a) y 

1.b)” 
 

Aquesta modificació implica que els funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter 
nacional pertanyents a la subescala de secretaria-intervenció tenen atribuïdes les funcions de secretaria 
(fe pública i assessorament legal preceptiu), de control i la fiscalització interna de la gestió econòmico-
financera i pressupostaria, i les de comptabilitat, tresoreria i recaptació. De manera que les funcions de 
tresoreria no poden ser desenvolupades per un regidor. 
 
D’acord amb els criteris establerts pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per a l’exercici de 
funcions de tresoreria a les corporacions locals a partir de l’1 de gener de 2017 i pel que fa als 
ajuntaments amb secretaria classificada en classe tercera, es considera que l’exercici de d’aquestes 
funcions no necessita nomenament de tresorer i que es pot acudir a alguna de les opcions que s’indiquen 
a continuació, per quan no existeix l’obligació de crear un lloc de tresoreria reservat a funcionari 
d’Administració Local amb habilitació estatal: 
 

a) Nomenament mitjançant acumulació de funcions a altre funcionari d’Administració local amb 
habilitació nacional  d’una altra entitat local. 

b) Exercici de les funcions pels serveis d’assistència de les Diputacions provincials. 
c) Creació per la Comunitat autònoma d’una agrupació de municipis per al sosteniment d’un lloc de 

tresoreria 
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d) En cas de no resultar possible cap de les opcions anteriors, per manca de disponibilitat 
pressupostària, per inexistència o inaplicació de la resta de mecanismes, les funcions de 
tresoreria  podran ser exercides pel funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter 
nacional de la subescala de secretaria-intervenció que ocupi el lloc de secretaria, classe tercera 
i, en el seu defecte, per un funcionari de la corporació local que tingui atribuïdes aquestes 
funcions a títol accidental. 

 
Atès que, a curt termini, la única possibilitat és la que contempla l’apartat d), ja que la resta podria 
comportar perjudicis en la gestió de la tresoreria per la complexitat del procediment ,  es proposa al Ple 
l’adopció del següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Deixar sense efecte el Decret de l’Alcaldia  núm. 182/2015, de data 7 de juliol de 2015, ratificat 
per acord plenari de data 8 de juliol de 2015,  de nomenament de la regidora senyora Elisa Carvajal i 
Rojas, com a tresorera d’aquest Ajuntament, atès que les funcions de tresoreria no poden recaure en un 
regidor/a. 
 
Segon.- Atribuir  les funcions de Tresoreria a la senyora Rosa Vilà i Pallerola, secretària-interventora 
d’aquest Ajuntament, d’acord amb l’apartat segon de l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 de abril. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord a les entitats financeres  dipositàries dels  fons de l’Ajuntament, tot 
indicant  que  la disposició de fons dels comptes de l’Ajuntament de Fonollosa  s’haurà de fer amb la 
signatura conjunta de les següents persones: 
 
Signatura de l’Alcalde-Ordenador de pagament: Il·lm. senyor Eloi Hernàndez i Mosella 
 
Signatura de la Interventora-Tresorera: Senyora Rosa Vilà i Pallerola”. 
  
Sotmesa la proposta a votació és provada per unanimitat 

INTERVENCIONS: El Sr. Grau manifesta que s’ha d’acatar la normativa establerta però que no entén les 

motivacions d’apartar els càrrecs polítics. 

 

6.-  APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 2/2017 

Es presenta la següent proposta d’acord: 

“Modificació pressupostària número 2/2017 per suplement de crèdit: 

 

Vista la memòria de l’Alcaldia de data 3 de maig de 2017 emesa en relació a la necessitat de procedir a la 

tramitació d’un expedient de modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit: 

 

Vist l’Informe de Secretaria-Intervenció de data 3 de maig de 2017. 

S’ACORDA: 

PRIMER.-Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 2/2017, per suplement de crèdit, 

amb el següent detall: 
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SEGON.- Com a conseqüència de la modificació pressupostària que es proposa, el  resum per capítols 
del pressupost 2017 passa a ser el següent: 
 

PARTIDES EN ALTA

Partida Nom Consig.actual Increment Consig.definitiva

10/136/46600

A ALTRES ENTITATS QUE AGRUPIN 

MUNICIPIS-ADF 1.500,00 €        1.972,18 €  3.472,18 €            

TOTAL 1.500,00 €        1.972,18 €  3.472,18 €            

PARTIDES EN BAIXA

Partida Nom Consig.actual Disminució Consig.definitiva

10/454/21001

INFRAESTRUCTURA I BENS NATURALS 

(CAMINS) 22.000,00 €       1.972,18 €  20.027,82 €          

TOTAL 22.000,00 €       1.972,18 €  20.027,82 €          

SUPLEMENT DE CRÈDIT
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TERCER.- 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.  

   
Sotmesa la proposta a votació és provada per unanimitat 

 

 

 

CAPITOL DENOMINACIÓ IMPORT

1. OPERACIONS NO FINANCERES

     1.1 OPERACIONS CORRENTS

1      DESPESES DE PERSONAL 603.493,05 €

2      DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 687.098,53 €

3      DESPESES FINANCERES 5.305,92 €

4      TRANSFERÈNCIES CORRENTS 75.224,30 €

5      FONS DE CONTINGENCIA 0,00 €

     1.2 OPERACIONS DE CAPITAL

6      INVERSIONS REALS 831.719,18 €

7      TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 11.700,00 €

2. OPERACIONS FINANCERES

8      ACTIUS FINANCERS 1.000,00 €

9      PASSIUS FINANCERS 67.613,69 €

     TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 2.283.154,67 €

CAPITOL DENOMINACIÓ IMPORT

1. OPERACIONS NO FINANCERES

     1.1 OPERACIONS CORRENTS

1      IMPOSTOS DIRECTES 601.422,00 €

2      IMPOSTOS INDIRECTES 28.000,00 €

3      TAXES I ALTRES INGRESSOS 363.526,31 €

4      TRANSFERÈNCIES CORRENTS 489.737,18 €

5      INGRESSOS PATRIMONIALS 5.050,00 €

     1.2 OPERACIONS DE CAPITAL

6      ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00 €

7      TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 460.719,18 €

2. OPERACIONS FINANCERES

8      ACTIUS FINANCERS 6.700,00 €

9      PASSIUS FINANCERS 328.000,00 €

     TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2.283.154,67 €

ESTAT DE DESPESES (INCLOSA MODIFICACIÓ 2/2017)

ESTAT D'INGRESSOS (INCLOSA MODIFICACIÓ 2/2017)
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7.-  APROVACIÓ DE LA DESVINCULACIÓ DE L’ACORD PLENARI DE DATA 25 DE FEBRER DE 

2014, D’APROVACIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE SOTERRAMENT I CANVIS DE LA XARXA 

DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA DE FONOLLOSA. 

Es presenta la següent proposta d’acord: 

“L’obra “Soterrament i canvis de xarxa de distribució d’aigua de Fonollosa” va resultar inclosa en el Pla 
d’Obres i Serveis per a l’anualitat 2014. 
 
El Ple de l’Ajuntament, en data 25 de febrer de 2014, va acordar el següent:  
 
“Primer.- Aprovar inicialment el projecte constructiu pel “Soterrament i canvis de la xarxa de distribució 
d’aigua de Fonollosa”, redactat per Aigües de Manresa S.A., amb un pressupost d’execució per contracte, 
IVA inclòs de 176.680,05 euros. 
 
Segon.- Tramitar aquest projecte per la via de l’article 48 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya, al tractar-se d’una obra d’interès públic en sòl no urbanitzable. 
 
Tercer.- Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de trenta dies, mitjançant anuncis en el 
taulell d’edictes, en el BOPB i si s’escau, en el DOGC i en un diari de premsa escrita de difusió comarcal. 
 
Quart.- Sol·licitar l’aprovació prèvia de l’Ajuntament de Rajadell pels trams en què el traçat discorre per 
dintre del seu terme municipal. 
 
Cinquè.- Sol·licitar autorització a la Diputació de Barcelona, pels trams en què el traçat discorre per les 
zones d’afectació de la BV3008 i BV3012”. 
 
Consta a l’expedient que es va trametre el projecte  i certificació de l’aprovació inicial als Serveis 
Territorials de Governació i Relacions Institucionals. 
 
Així mateix consta que es va sol·licitar a la Comissió Territorial d’Uranisme de la Catalunya Central 
informe respecte el procediment a seguir en la tramitació del projecte. 
 
La Comissió Territorial d’Urbanisme, en data 2 d’octubre de 2014, va acordar el següent: 
 
“1.- Retornar a l’Ajuntament el Projecte constructiu de soterrament i canvis de la xarxa de distribució 
d’aigua de Fonollosa, promogut i tramès per l’Ajuntament, atès que no es dona el supòsit necessari per tal 
que l’Ajuntament tingui la competència per aprovar definitivament els plans especials urbanístics a que fa 
referència l’article 67.1.d) del Text refós de la Llei d’urbanisme i, en conseqüència, no escau l’emissió de 
l’informe de la comissió territorial d’urbanisme previst a l’article 81.1.d) del mateix text legal. 
2.- Indicar a l’Ajuntament de Fonollosa que un projecte d’aquestes característiques, que té per objecte el 
desenvolupament del sistema urbanístic de serveis comunitaris, ha de seguir la tramitació pròpia d’un pla 
especial urbanístic de desenvolupament, d’acord amb les previsions dels articles 67 i 85 del Text refós de 
la Llei d’urbanisme. 
3.- comunicar-ho a l’Ajuntament de Fonollosa”. 
 
Tanmateix, l’arquitecte municipal, en data 24 d’octubre de 2014, va emetre informe en el qual es 
proposava: 
 
“1.- Deixar sense efecte la tramitació municipal, feta fins a la data, i corresponent al “Projecte constructiu 
de soterrament i canvis de la xarxa de distribució d’aigua de Fonollosa”. 
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2.- Encarregar, a una consultora externa competent, la redacció d’un Pla Especial Urbanístic de 
desenvolupament, que reculli les obres proposades al projecte constructiu de referència, tot excloent les 
emplaçades dintre el terme municipal de Rajadell. 
3.- Tramitar aquest PEU de desenvolupament d’acord amb el que es disposa a l’article 85 del TRLUC, 
limitant la avaluació ambiental a la petició d’informe ambiental als Serveis Territorials a la Catalunya 
Central del Departament de Territori i Sostenibilitat”. 
 
Respecte l’acte d’aprovació del projecte cal tenir present que el Ple celebrat el dia 25 de febrer de 2014, 
no va comptar amb l’assistència de la secretària titular de l’Ajuntament i, per tant,  no reunia els requisits 
necessaris per a la seva celebració, per quan l’article  90 del RD 2568/1986, de 28 de novembre pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals  disposa que, per 
a la vàlida constitució del Ple es requereix, en tot cas, l’assistència del President i del secretari de la 
corporació o de les persones que legalment els substitueixin. 
 
Per aquest motiu,  l’acord d’aprovació inicial del projecte esmentat  podria no reunir els requisits 
necessaris per a una aprovació formal. 
 
Cal fer constar també que l’acta del Ple celebrat no va seguir  la tramitació establerta pel que fa a la seva 
aprovació i tramesa als organismes reglamentaris. 
 
Ateses les anteriors consideracions, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Deixar sense efecte l’acord d’aprovació inicial del “Projecte de Soterrament i canvis de la xarxa 
de distribució d’aigua de Fonollosa”, aprovat pel Ple en data 25 de febrer de 2014”. 
 
Sotmesa la proposta a votació és provada per unanimitat 

INTERVENCIONS:  L’Alcalde fa una exposició de les actuacions dutes a terme en relació al projecte 

“Soterrament i canvis de xarxa de distribució d’aigua de Fonollosa” i que en resum són les següents: 

Convocatòria d’un ple extraordinari i urgent, amb un únic punt,  per a l’aprovació del projecte indicat, 

redactat per Aigües de Manresa i finançat pel POUSC. Consta informe de l’arquitecte municipal emès el 

dia de la convocatòria en el es proposa tramitar el projecte  d’acord amb el procediment establert a 

l’article 48 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, sol·licitar l’aprovació prèvia  de l’Ajuntament de Rajadell 

pels trams en què el traçat discorre per dintre del seu terme i sol·licitar autorització a la Diputació pels 

trams en què el traçat discorre per les zones d’afectació de la BV3012. 

El Ple va ser celebrat sense la secretària titular, que va causar baixa el mateix dia, i amb l’assistència  d’ 

una auxiliar administrativa no nomenada com a secretària accidental. Tampoc es va tramitar l’acta del ple. 

El projecte va ser trames al PUOSC però no es va seguir el procediment acordat pel ple. Es va demanar 

informe a la Comissió Territorial d’Urbanisme respecte el procediment a seguir, qui va contestar tal com 

es transcriu en la part expositiva. Finalment va informar l’arquitecte municipal en data 24 d’octubre de 

2014, tal com s’ha fet constar. 

El Sr. Grau fa constar que el seu grup votarà favorablement la proposta i justifica que les actuacions dutes 

a terme es van fer per una qüestió urgent en la tramitació de l’expedient al PUOSC. Explica que l’equip de 

govern considerava  urgent realitzar aquesta actuació a la xarxa. Pregunta si s’ha dut a terme alguna de 

les actuacions. 
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El Sr. Alcalde informa que el 2016 es van executar actuacions, previstes en  el programa-contracte, 

d’import 80.000 euros en soterrament de canonades i que el 2017 es disposa també d’una partida 

considerable 

El Sr. Grau diu que la seva intenció era no afectar tarifes d’aigua. 

8.-  APROVACIÓ DEL COMPTE DE GESTIÓ RECAPTATÒRIA, EXERCICI 2016, RENDIT PER 

L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA. 

Es presenta la següent proposta d’acord: 

“L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona ha tramés el Compte de la Gestió 
Recaptatòria realitzada durant l’exercici 2016 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i 
liquidacions d’ingrés directe corresponents a aquest Ajuntament. 
 
La relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a cobrar, tal com estableix 
l’article 209.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de 
març, ofereix el següent resultat: 
 
Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2016: 
 

Rebuts 4.636,72 € 

Liquidacions 16.448,09 € 

 
 
Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2016: 
 

Rebuts 163.790,27 € 

Liquidacions 286.810,64 € 

 
 
S’ha verificat la correspondència entre els ingressos que es reflecteixen en el Compte amb els fons 
transferits  a l’Ajuntament, en els termes que consten en l’informe que Secretaria-Intervenció ha emès en 
data 3 de maig de 2017. 
 
Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el Compte de la Gestió Recaptatòria de l’exercici 2016 elaborat per l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, d’acord amb les dades transcrites en la part expositiva. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària”. 
 
Sotmesa la proposta a votació és provada per unanimitat 

9.-  APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DEL GRUP PDECAT PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA COMISSIÓ 

D’ESTUDI SOBRE L’ÚS, CESSIÓ I GESTIÓ DELS EQUIPAMENTS DE TITULARITAT MUNICIPAL A 

FONOLLOSA 

El grup municipal PDeCAT presenta la moció que es transcriu a continuació: 
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“Moció del grup PDeCAT per a la constitució d’una Comissió d’estudi sobre l’ús, cessió i gestió 

dels equipaments de titularitat municipal a Fonollosa. 

Joan Grau i Comas, en representació del grup municipal PDeCAT, sol·licita la incorporació de la següent 

Moció pel següent Ple Ordinari del mes de maig de 2017. 

El Grup Municipal  PDeCAT exposa: 

El municipi de Fonollosa s’ha caracteritzat històricament per la promoció d’activitats culturals, lúdiques i 

esportives en col·laboració amb entitats i associacions dels diversos pobles que conformen el municipi. 

Atès que la col·laboració ha estat i és recíproca amb aquestes associacions, tant pel que fa a cessions 

d’espais i equipaments municipals per al seu ús, com per al ús de l’ajuntament dels espais de titularitat 

privada cedits per les associacions, el que permet el manteniment i increment de la oferta cultural i lúdica 

al nostre municipi. 

Atès que el govern municipal ha mostrat la voluntat de millorar i incrementar la oferta d’espais de titularitat 

municipal, i en aquesta línia s’han incorporat al pressupost municipal inversions en piscines municipals, 

construcció de nous espais i reforma de l’espai de “La Fàbrica” a Fonollosa que podria reservar un espai 

per a ús cultural i lúdic. 

Ens cal doncs la incorporació d’un reglament que reguli de forma clara i transparent els drets i els deures 

de tots els veïns/nes i entitats que sol·licitin la cessió d’un espai de titularitat municipal. 

Ates el Decret legislatiu 2/2003 referent a l’aprovació del Text refós de la Llei municipal i de Règim Local 

de Catalunya, i que en el: 

Article 8, apartat a, atorga la potestat reglamentària i d’autoorganització del ens locals. 

Article 48.2 apartat a, regula la complementació de la organització municipal amb Comissions d’estudi, 

informe i consulta. 

Article 60, en els seus diferents apartats en regula la constitució, funcions, caràcter temporal o permanent 
i composició, com reproduïm a continuació; 

“Comissions d'estudi, d'informe o de consulta 
60.1 En tots els municipis de més de cinc mil habitants s'han de constituir comissions d'estudi, d'informe o 
de consulta. Als altres municipis poden haver-hi aquestes comissions, sempre que les hagi previst el 
reglament orgànic o ho acordi el ple de l'ajuntament. En qualsevol cas, als municipis que són capital de 
comarca s'han de constituir les esmentades comissions, amb independència del nombre d'habitants del 
municipi. 
60.2 Corresponen a aquestes comissions l'estudi i el dictamen previs dels assumptes que s'han de 
sotmetre a la decisió de ple o de la comissió de govern quan actuï per delegació d'aquest. També poden 
intervenir en relació amb els assumptes que s'han de sotmetre a la comissió de govern quan aquest 
òrgan els demani dictamen. 
60.3 Correspon al ple de determinar el nombre i la denominació de les comissions d'estudi, d'informe o de 
consulta, i llurs modificacions. 
60.4 Aquestes comissions es poden també constituir amb caràcter temporal per tractar de temes 
específics. 
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60.5 Les comissions són integrades pels membres que designin els diferents grups polítics que formen 
part de la corporació, d'acord amb els mateixos criteris de l'article 58.3.” 
 
Per tot això, el Grup de PDeCAT  presenta per la seva aprovació al Ple Municipal  els acords següents: 
 
Primer:  Constituir una Comissió d’estudi de caràcter temporal sobre la regulació de drets i deures dels 
usuaris d’espais municipals. 
 
Segon; Aquesta comissió serà integrada per tots els grups municipals, amb proporció de vots igual a la 
representació en el ple municipal. 
 
Tercer: L’objecte de la comissió serà portar a proposta d’aprovació del ple un nou reglament que reguli 
l’ús dels espais de titularitat municipal, sense perjudici d’altres propostes que poguessin sorgir durant les 
sessions de debat i aprovades per la mateixa comissió. 
 
Quart: Durant les seves sessions la comissió podrà convidar a participar amb veu però sense vot, altres 
actors de la població com les entitats degudament constituïdes, així com tècnics i experts en activitats 
culturals, pertanyents a l’ajuntament de Fonollosa o externs expressament convidats. 
 
Cinqué: A partir de la presentació al Ple de la nova proposta de reglament, en el cas de que aquesta fos 
aprovada, la comissió resoldrà la seva continuïtat i/o objectius. 
 
No obstant això, el Ple resoldrà”. 
 

Sotmesa la proposta a votació el resultat és el següent: tres vots a favor dels senyors Joan Grau i Comas, 

Joan Badia i Lladó i Jordi Barcons i Jiménez, i cinc vots en contra dels senyors/es Eloi Hernàndez i 

Mosella, Elisa Carvajal i Rojas, Francisco Vizcaíno i Guerrero, Xavier Camarasa i Palomes i Montserrat 

Serra i Prat. 

INTERVENCIONS:  El Sr. Grau fa una lectura de la moció presentada i una posterior  exposició de les 

seves motivacions. Exposa que és un fet  la gran diversitat d’activitats culturals, lúdiques i esportives que 

es realitzen al municipi amb la col·laboració d’entitats i associacions dels diferents nuclis. Deixa 

constància  també de la col·laboració recíproca entre  aquestes associacions  i l’Ajuntament pel que fa a  

la cessió d’espais i equipament s, la qual cosa millora notablement l’oferta cultural i lúdica de Fonollosa. 

Davant la previsió d’augmentar l’oferta d’espais de titularitat municipal, com ara la piscina, nous espais a 

Canet i “La Fàbrica” es considera necessari establir  la seva regulació mitjançant l’aprovació d’un 

reglament. És per aquest motiu que es proposa la creació d’una comissió d’estudi amb la participació de 

tots els grups municipals. 

El Sr. Alcalde diu que la proposta de fer un reglament regulador de la utilització dels espais públics és 

compartida per l’equip de govern. Tot i així el seu grup votarà en contra per dos qüestions: La primera per 

quan la creació d’una comissió d’estudi amb participació d’associacions, tècnics i demès experts 

representa una complexitat administrativa (Creació, convocatòries, actes, seguiment....) que en aquests 

moments es fa difícil d’assumir pel que fa a la part administrativa, tot i que la feina de fons es pot fer igual 

sense la burocràcia que una comissió comporta. La segona per una qüestió de confiança i oportunitat, i 

això per quan, en els darrers mesos, s’ha rebut una sorpresa negativa per les publicacions realitzades, 

que tenen una vessant destructiva, sense ànim d’aportar res positiu i amb dades que no s’ajusten a la 

realitat. Per aquest motiu es demana que es valori be la situació del grup i es defineixi si es vol una 

oposició destructiva o constructiva. 



 
 

 

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

El Sr. Grau diu que  no es pot barrejar la moció amb el butlletí publicat ja que les dades d’aquest son 

extretes de la informació municipal. Diu que entén la complexitat que comporta una comissió i proposa 

treure el caràcter oficial i deixar-ho amb reunions participatives. 

El Sr. Alcalde diu que a partir de la publicació hi ha un abans i un després  i reitera clarificar la postura del 

grup ja que les dues maneres de fer són contradictòries. També recorda que va demanar que es retirés la 

moció del ple per tal de consensuar un nou text que permetés inèrcies més positives.  

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 un punt per tal de 

prendre coneixement  de la renuncia presentada per la regidora de CIU, senyora Àfrica Rodríguez 

Escoda, i procedir a la seva tramitació. 

 

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: 

 

PRENDRE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA DE LA REGIDORA DE LA CANDIDATURA DE 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ, SENYORA ÀFRICA RODRÍGUEZ ESCODA. 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat dels assistents i, en conseqüència, amb la 

majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, d’acord amb l’article 47.2. de la Llei 

7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

 

10.- PRENDRE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA DE LA REGIDORA DE LA CANDIDATURA DE 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ, SENYORA ÀFRICA RODRÍGUEZ ESCODA. 

La proposta d’acord és la següent: 

“La senyora Àfrica Rodríguez Escoda, regidora de la candidatura de Convergència i Unió, ha presentat, 
mitjançant escrit de data 8 de maig de 2017 (R.E. núm. 1062), la renúncia al càrrec de regidora d’aquest 
Ajuntament. 
 
Atès que l’art. 9.4. del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals, estableix que la renúncia haurà de 
fer-se efectiva per escrit davant el Ple de la Corporació, 
 
Atès allò que disposa l’art. 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General 
(LOREG) i la Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la substitució de 
càrrecs representatius locals, 
 
S’ACORDA: 
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Primer.- Prendre coneixement de la renúncia del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Fonollosa de la 
senyora Àfrica Rodríguez Escoda. 
 
Segon.- Donar trasllat del present acord a la Junta Electoral Central i sol·licitar que es lliuri l’oportuna 
credencial acreditativa de la condició d’electe al següent candidat/ta de la llista de Convergència i Unió a 
qui correspon cobrir la vacant i que, a judici d’aquesta Corporació, és la  senyora Judit Baraldés 
Santamaria . 
 
Sotmesa la proposta a votació és provada per unanimitat 

INTERVENCIONS: El Sr. Joan Grau exposa, en nom de la regidora Sra. Àfrica Rodríguez, que els motius 
de la renúncia son la poca disponibilitat. 
 

11.- INFORMACIONS DE GESTIÓ: 
 
11.1 Àrea de Servei a les Persones 
 
El Sr. Alcalde informa dels següents assumptes: 
 

o De l’aprovació de la modificació pressupostaria 3/2017, per generació de crèdit, per un import 
total de 122.679,33 euros, com a conseqüència de la concessió de les següents subvencions: 
 

 Tractament de vegetació en urbanitzacions i nuclis de població: 7.013,98 euros 
 Millores sanitàries en pous i dipòsits: 55.648,00 euros 

 Programa complementari per a la garantia del benestar social: 13.981,56 euros 

  Foment de l’accessibilitat:   750,00 euros 

 Inspecció i verificació d’activitats: 1.115,00 euros 
 Edició de butlletins informatius sobre recollida selectiva:  905,08 euros 
 Activitats esportives a persones sense recursos econòmics: 2.392,00 

euros 
 Equipaments esportius: 1.873,71 euros 
 Rehabilitació habitatge de la fàbrica: 24.000,00 euros 
 Adequació de la fàbrica: 15.000,00 euros 

 

o De la tramesa de 600 comunicacions a propietaris  de Canet de Fals tot requerint el manteniment 
de les parcel·les en les condicions de neteja  d’acord amb la normativa vigent. 

o De la celebració els propers dies 21 i 27 de maig de les jornades de presentació d’experiències i 
debat a la fàbrica de Fonollosa,  amb la participació de l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya 
Central, Cooperativa UMAC de Fals i La Fábrika detodalavida d’Extremadura. 

o De la jornada de portes obertes de la llar d’infants celebrada el dia 23 d’abril i del període de 
preinscripció, resultant ofertades un total de 28 places. 

 

La Sra. Montse Serra, com a regidora responsable de salut pública, cultura i turisme, informa de les 
següents actuacions: 
 

o Colònies de gats:  Es segueix amb la captura i control d’animals als nuclis de Fals, Canet de Fals 
i Fonollosa, i es continua amb el mateix protocol. S’ha realitzat 28 actuacions  i s’han capturat 17 
animals, dels quals 15 han estat retornats al seu origen i 2 ha estat sacrificats per malaltia. Tos 
els animals són adults i salvatges i no s’han pogut portar a Seproan per poder ser adoptats. 

o Captures de coloms: S’ha reiniciat el control de població de coloms a fonollosa i s’ha instal·lat 
una trampa a la teulada de l’Ajuntament com a altres vegades. També es fan visites periòdiques 
a les  granges properes al nucli de Fonollosa i a la Cooperativa de Fals. 
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o Resultat de la vigilància i control sanitari dels establiments alimentaris: El 15 de març ha arribat 
l’informe de la vigilància i control dels establiments alimentaris que, en total, són sis. Hi ha hagut 
una reclassificació d’un establiment que, el juliol de 2016, tenia una classificació d’alt risc  per 
deficiències higienicosanitàries i ha passat  a ser de risc mig amb l’assessorament del tècnic de 
Seguretat Alimentària. En resum: sis establiments classificats com a risc mig i un de risc baix. 
S’ha donat informació dels resultats a tots els establiments. 

o Analítiques d’aigua de consum humà:  S’informa a través d’Aigües de Manresa a l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya i a l’Ajuntament de Fonollosa del tancament de l’anomalia històrica 
per sulfats i sodi a la zona de subministrament d’Aigües de Manresa (Dipòsit del Turell) i ens 
informen de la millora de la qualitat de l’aigua en aquesta zona. Des del 19 de gener aquesta 
zona passa a rebre una part d’aigua de la zona de subministrament d’aigües de Manresa que, 
junt amb una correcta proporció de barreja de les diferents captacions, els valors de sulfats i sodi 
passen a valors inferiors a l’establert pel RD 140/2003. 

o Adhesió al Programa Punts d’Informació Turística: Es realitza, conjuntament amb la Diputació de 
Barcelona, el programa Punts d’Informació Turística i Centres Col·laboradors del Geoparc. 
L’objectiu és dotar la comarca d’un major nombre de Punts d’Informació Turística i Centres 
col·laboradors del Geoparc complementaris on el turista tingui la possibilitat de ser informat de 
l’oferta turística existent. Es preveu cinc sessions dedicades al coneixement del territori i 
recursos turístics de la comarca i difondre i projectar i consolidar la marca Geoparc Mundial 
UNESCO. També s’ofereix formació en habilitats d’atenció al públic i crear una xarxa de treball 
entre Oficines i empreses i serveis privats. 

o Visita del Diputat d’infraestructures de la Diputació de Barcelona, Sr. Josep Ramon Mut, el 
passat 28 d’abril, juntament amb el gerent i cap de servei de Patrimoni Local per parlar del 
projecte de rehabilitació del cor de l’església de les Torres de Fals i construcció de l’espai “Torres 
de Catalunya”, resultant una resposta positiva en quan a col·laboració i aportació. 

o Cicle de Música i Romànic: El diumenge 14 de maig es farà a l’església de Santa Maria de 
Camps el segon concert del VIII cicle de concerts a temples romànics del Bages organitzat pels 
Amics de l’Art Romànic del Bages. Anirà a càrrec del Quartet Matisse i abans es farà una petita 
visita guiada a l’església i a la plaça per part de la historiadora Sra. Goretti Vila.  

 
La Sra. Elisa Carvajal, regidora d’acció social, joventut i esports i hisenda dóna compte de les següents 

activitats:  

o De la realització el dia 26 de març  de la  primera edició de la Xamal Race Fonollosa, 

esdeveniment esportiu que combina una cursa puntuable al Circuit ARCS i una caminada 

popular. Malgrat la nevada del dia anterior van participar unes 180 persones. 

o Classes d’anglès: S’informa del canvi de professor. 

o Mes de la gent gran: El mes d’abril es va celebrar el segon any  del mes de la Gent gran, amb 

les següents activitats: 

 Sortida a Lleida, amb una participació de 56 persones 

 Passejada i esmorzar, amb unes 30 persones 

 Tallers de cuina entre Fonollosa i Fals, amb unes 40 persones 

 Dinar i ball, amb unes 74 persones 

 Sortida a Cadaqués i visita al Museu Dalí, amb unes 76 persones 

 Sortida al Kursaal, amb unes 25 persones 

 Risoteràpia i esmorzar, amb unes 25 persones. 

 Participació en dos projectes: Projecte generacional a l’escola, participant amb nens i 

nenes de 3er. I 4rt. sobre com era abans la vida i com és ara, fabricació de joguines 

amb material reciclat per tal d’ensenyar amb que es jugava abans. La participació va 

ser de 30 persones. Projecte als Lledoners, amb visita a la presó i possibilitat de 

preguntar i fer alguna activitat amb el presos. La participació va ser d’unes 17 persones. 
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o Casal d’estiu a Aguilar de Segarra: La durada serà des de finals de juny fins a la meitat d’agost i 
primera setmana de setembre. La temàtica principal serà “Els superherois recicladors” fent 
activitats i manualitats amb material. 

o Piscina municipal: La temporada prevista serà des del 24 de juny fins al 10 de setembre. 
 
El Sr. Grau pregunta si l’ajut de 55.000 euros és per el projecte previst per Aigües de Manresa i si cobreix 
tots els pous. Respon l’alcalde en sentit afirmatiu. 
 
 
 11.2. 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: 
 

o Obres i serveis:  
 S’ha rebut la certificació d’Aigües de Manresa dels treballs de substitució del tram de 

xarxa d’aigua potable a l’indret del dipòsit de Fals. Els treballs van consistir en la 
eliminació de conduccions antigues que feien arribar l’aigua des de Rajadell fins el 
dipòsit de Fals i el soterrament de la canonada. 

 S’ha rebut la certificació de les instal·lacions de baixa tensió als edificis de 
l’Ajuntament, CAP i Llar d’infants i Escola de Fonollosa. 
 

o Neteja de parcel·les: S’han contractat la neteja de parcel·les de l’Ajuntament i retirada d’algun 
arbre perillós. 
 

o Senyalitzacions i millores a la carretera:   
 La Diputació de Barcelona, a petició de l’Ajuntament,  ha col·locat  senyals indicadores 

del nucli de Camps a la cruïlla del Molí de Boixeda. També ha instal·lat un nou tram de 
xarxa anti-esllavisades a sota del camí d’accés al Raval del Soler i ha pintat línies 
discontínues en els indrets on hi ha parada d’autobús (Gos-can i Deu d’Últimes). 

 S’han desplaçat alguns cartells indicadors situats a l’entrada del nucli de Fals per 
l’Avinguda dels Ametllers per millorar la visibilitat a l’hora de sortir cap a la carretera BV 
3012. 

o Camins: 
 Es va fer la neteja  el dia de la nevada d’acord amb el Pla de nevades  
 Finalització de l’arranjament del camí de Clarena, des del nucli de Camps fins el tram 

asfaltat que comença a la cruïlla de Cal Pasadret i un tram de 70 m.  Els treballs han 
consistit en una repassada general, reconstrucció de vorals i pendents per escapada 
d’aigua, cinc guals reductors de velocitat i desbrossada de sotabosc en alguns trams. 

 S’ha posat grava al camí del Casalot i s’ha deixat dipositat una càrrega a la vora del 
camí per a reposició. 

 S’ha posat grava al camí de Collbaix, en el tram que va des de la cruïlla del Collet fins 
a Cal Lleirac. 

 S’ha rebut el nou Pla de Prevenció d’Incendis amb les inversions previstes per 
arranjament de camins durant els propers quatre anys. Enguany es faran les següents 
actuacions: Manteniment i neteja de vores del camí de Can Oms a Sant Joan de 
Vilatorrada, dels camins de la Vall del Puig i de Cal Tòrrec, del camí del Forn de Calç 
de Boixeda i del camí de la Foranca de Boixeda, de les vores del camí de Cal Jepet del 
Junyent a Puigdellívol i baixant fins el Casalot, i les vores del camí de Montcunill. El 
total de les actuacions per l’any 2017 és de 19.055 euros, dels quals l’Ajuntament es fa 
càrrec del 5% que és d’un total de 952,75 euros. 
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o Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat: S’ha rebut l’acceptació de l’adhesió de 
l’Ajuntament de Fonollosa, d’acord amb la petició que es va acordar per acord plenari de data 9 
de març de 2016. 

 
El Sr. Francisco Vizcaíno, regidor responsable de manteniment i via pública, dóna compte de les 
següents actuacions realitzades als nuclis del municipi: 
 

o Fonollosa: Muntatge del cartell indicador de Bages-cargol, instal·lació d’ordinadors i canvi de 
mobiliari de despatxos  a les oficines municipals, muntatge de panells led a l’ajuntament, neteja 
de carrers, instal·lació de l’alarma a l’edifici de l’ajuntament, reparació del rellotge i els martells 
del campanar, construcció d’un traster a la fàbrica de Fonollosa, plantació d’arbres al parc dels 
Ametllers i posar sorra al sorral, reparació de vorera i humitat de parets a l’Ajuntament, reparació 
de la font de la plaça de l’Església, canvi de les llums d’emergència a l’Ajuntament, instal·lació 
d’una porta peatonal a la fàbrica, 

o Fals: Mur i petit jardí a Can Tagore, treure arbusts vells a les zones verdes de Fals, neteja de 
carrers, construcció de l’àrea de recollida del barri de La Creu, plantació d’arbres i reparació de 
les llums a la zona verda, posar sorra al sorral del parc infantil, desinfecció de la zona dels 
vestidors, pintar bancs i taula a la zona de pícnic. 

o Canet de Fals: Revisió i neteja de la caldera de biomassa de la llar d’infants, col·locació de 
cartells al barri de Can Oms, viatges a la deixalleria de Sant Joan de Vilatorrada, senyalització de 
carrers, neteja de carrers, reparació de tanca de fusta a l’Avinguda Verge de Montserrat, tallar 
herba a la zona de la pista de tenis i a la coberta, fonaments per a la col·locació d’un laberint a la 
llar d’infants, pintar bancs i taules de pícnic, reparació del mur de pedra a la zona de la pista de 
la coberta, plantar arbusts  a la zona de la pista de la coberta, desinfecció de les aules de la llar 
d’infants, posar sorra al sorral del parc de la Plaça de la Vila, 

o Camps: Tallar herba i ensulfatar, muntatge de focus, neteja i instal·lació de papereres a la plaça 
de la Creu, pintar bancs i taula de pícnic, recollida d’aliments a Barcelona i portar-los a Camps. 

 
 
11.3. Àrea de Gestió de Recursos i Governació. 
 
El Sr. Francisco Vizcaíno, regidor responsable d’Administració i governació, dóna compte de les següents 
contractacions: 
 

o Decret 103/2017, de 6 d’abril, pel qual s’acorda contractar en règim laboral temporal, la Sra. 
Maria Aguilera Fiñana,  com auxiliar administrativa, amb finançament procedent del Projecte 
Rubick. 

o Decret  125/2017, de 27 d’abril, pel qual s’acorda contractar en règim laboral temporal per 
execució del programa del Pla  de manteniment i neteja de carrers i espais públics del municipi 
de Fonollosa,  als  Srs. Francesc Castells Rojas i Joaquin Jesús Orgaz Prieto com a peons de la 
brigada municipal, amb finançament procedent de Plans d’Ocupació 2017 de la Diputació de 
Barcelona. 

o Decret 50/2017, de 23 de febrer, pel qual s’acorda contractar en règim laboral d’interinatge a la 

Sra. Teresa Pinto Badrenas,  com a netejadora, amb motiu d’haver-se produït una situació d’IT, 

fins a la reincorporació de la treballadora substituïda. 

o Decret 84/2017, de 23 de març, pel qual s’acorda contractar, en règim laboral d’interinatge,  a la 

Sra. Ana Isabel de Perosanz Aparicio,  com a auxiliar administrativa, amb motiu d’haver-se 

produït una situació d’ IT, fins a la reincorporació de la treballadora substituïda.  

També informa dels processos de selecció vigents per a la provisió d’una plaça d’arquitecte, a jornada 
parcial, i d’una plaça d’administrativa de l’àrea de serveis a les persones. 
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12.- PRECS I PREGUNTES 

En aquest punt el Sr. Alcalde diu que vol fer un aclariment respecte la informació econòmica  que el grup 

de PDeCAT ha publicat recentment, referida al pressupost 2017, on es diu  que es tracta de comptes poc 

realistes, imprudents, difícils de complir i abocats al dèficit i que poden portar a  una situació de  bloqueig   

a l’haver previst al pressupost 2017 uns crèdits per un import de   240.000 euros. 

Informa de les següents dades relatives a l’estat del deute ja que les publicades no es corresponen amb 

la realitat: 

Any 2010:     682.055     53%   Any 2014       460.440     31% 

Any 2011:     871.204     60%   Any 2015       308.286     22% 

Any 2012:     832.415     58%   Any 2016        221.628     16% 

Any 2013:     551.506     40%   Any 2017        482.014      32%   

A la vista d’aquestes dades es constata que la situació de l’endeutament l’any 2017 és igual a la del 2014 

i, en aquest cas, no es va produir cap situació de bloqueig ni catàstrofe tal com es pronostica en la 

publicació que es produirà aquest any. 

Com a explicació indica que la publicació del butlletí  prové de les dades publicades per l’AOC que es 

corresponen amb les del Ministeri i que es refereixen al deute amb entitats financeres, sense tenir en 

compte els préstecs concertats amb Diputació de Barcelona i les PIES. Afegeix que si es volia comparar 

la situació només calia consultar les dades de les  memòries de l’alcaldia d’aquests anys. 

També informa que l’any 2010 es va concertar l’operació de tresoreria per tal de fer front a les obres 

d’urbanització de Canet i que el 2011 es van concertar dos crèdits, a través de la Diputació, per un import 

de 256.805 euros per pagar inversions finançades amb fons propis, segons detall i resultant una situació 

igual a l’actual en quan a endeutament: 

  

 Consultori Canet     24.409,01 €  

Consultori de Fals 1a fase    47.082,51 €  

Llar d'Infants    45.611,50 €  

Entorns de la Llar d'Infants    11.699,37 €  

Abastament d'aigua a Canet      9.739,90 €  

Plaça de l'Església      5.588,37 €  

Camí de Boixeda 1a fase      2.940,62 €  

Cami del Cementiri de Camps    24.252,23 €  

Consultori de Fals 2a Fase    16.066,70 €  

Mobiliari Llar d'Infants      8.556,51 €  

Pous Grauet i Masoveret    19.767,38 €  

Instal.lació Pèrgoles  llar d'infants      2.996,57 €  

Camí de Boixeda 2a fase      7.967,58 €  

Bages Sec    30.195,58 €  
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Així doncs, l’Alcalde constata que tampoc és cert que l’endeutament comprès  entre els anys 2010-2012 

sigui fruit només de les obres d’urbanització de Canet, tal i com informa el full del PDeCAT, i que en 

aquell moment es va sol·licitar un crèdit exactament com ara, al mateix destinatari i per un import molt 

similar. La diferència rau en el fet que servia per pagar obres que s’havien assumit amb recursos propis i 

que va portar a una situació de tensió de tresoreria, fet pel qual es pot intuir una gestió, si més no, 

qüestionable. 

A continuació el Sr. Joan Badia intervé i fa referència a no saber separar entre regidors i partit polític, fent 

esment a la publicació del “full groc” que va fer molt mal i que no es pot oblidar. 

El Sr Alcalde respon que des de que la responsabilitat recau en la seva persona no s’ha editat cap full 

groc i que fa sis anys que no s’edita amb aquell to. Entén aquesta postura com una rancúnia i venjança i 

diu que si aquesta és la línia de les noves persones no hi pot haver entesa per quan això no porta a res 

positiu. 

El Sr. Grau intervé  i diu que l’endeutament previst per les properes inversions pot portar a una situació 

difícil i que els crèdits demanats el 2011 van ser per a múltiple inversions que no és el mateix que la 

previsió actual que preveu finançar una sola obra.  Afegeix que la publicació també ofereix diverses 

propostes i, per tant, no està massa d’acord les opinions expressades. 

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

constància del que s’ha tractat i dels acords adoptats s’estén la present acta que jo, la Secretària, 

CERTIFICO.  

 

Vist-i-plau  

L’Alcalde 

 

 

Eloi Hernàndez i Mosella 

 
 


