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

CELEBRADA EL DIA 11 DE GENER 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 extraordinària de data 2 de novembre  de 2016 
1.2. Sessió ordinària de data 9 de novembre de 2016 

  
2. Control dels òrgans de govern: 

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

 
3. Aprovació de l’adhesió al contracte derivat 2015.05 D1 de l’acord marc de subministrament d’energia 

elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat pel consorci català pel 
desenvolupament local a l’empresa Endesa Energia, Sau (Exp.2015.05)  
 

4. Aprovació de la declaració de l’església de Sant Vicenç de Fals com a bé cultural d’interès local 
(BCIL) 
 

5. Informacions de gestió: 
 

5.1. Àrea de Servei a les Persones 
5.2. Àrea de Servei al Territori 
5.3. Àrea de Gestió de Recursos i Governació 

 
6. Precs i preguntes 
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INCIDÈNCIES: S’excusa l’assistència de la Sra. Àfrica Rodríguez i 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 extraordinària de data 2 de novembre de 2016 

 

Vist l’esborrany-minuta de l’acta de sessió extraordinària del ple de l’ Ajuntament celebrada el dia 2 de 

novembre 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 novembre de 2016 

 

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

novembre 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. 291 al 339/2016 
ambdós inclosos. 
 
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: 

 4 d’octubre de 2016 

 18 d’octubre de 2016 

 9 de novembre de 2016 

 22 de novembre de 2016 

 13 de desembre de 2016 

3.- APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT 2015.05 D1 DE L’ACORD MARC DE 

SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE 

CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A 

L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU (EXP.2015.05). 

Es presenta la següent proposta d’acord: 
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“Antecedents.- 
 
1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació Catalana de 

Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 6 d’octubre de 2016, i 

prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de 

clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la  Comissió 

Executiva de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, adjudicar l’Acord marc 

pel subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 

2015.05), d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades per lots: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot 

AT, 2) “ENDESA ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS 

NATURAL FENOSA (Gas Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA CLIENTES, SAU”: 

Lots AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedint- se a la formalització efectiva dels citat 

Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 27 d’octubre de 2016. 

 

2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte d’acord amb 

el plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència del Consorci de 

data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, 

en virtut de l’acord adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016, 

el contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, 

mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU d’acord amb el detall de tarifes per 

lots que es relaciona a la part resolutiva del present acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que 

va regir la licitació de l’Acord marc del que deriva referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de 

conformitat amb els articles concordants aplicables del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 

Públic (TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació dels corresponents contractes derivats de 

subministrament, la possibilitat de realitzar una subhasta electrònica entre els empreses seleccionades en 

l’Acord marc.  

 

3.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat mercantil adjudicatària 

ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de subministrament elèctric, licitat de conformitat 

amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.  

 

Fonaments de Dret.- 

 

Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per acord de la 

Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat,  

que regeixen l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de 

Catalunya (Exp. 2015.05). 

 

Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència del CCDL 

de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de l’entitat que regeixen el contracte 

derivat de l'Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de 

Catalunya (Exp. 2014.05 D1). 

 

Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 

contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156 respecte a l’adjudicació i 

formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2 respecte al règim de vigència i pròrrogues 

dels contractes, i resta de normativa concordant aplicable.  
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Quart.- Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents concordants en matèria de règim 

local que regulen el règim de funcionament i competències de les entitats locals. 

 

Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats 

anteriorment, es proposa l’adopció dels següents,  

 
ACORDS 
 
Primer.-Que el municipi de Fonollosa s’adhereix al contracte derivat (Exp. 2015.05 D1) de l’Acord marc 
de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01), per 
un termini de dotze mesos, des de l’1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017, d’acord amb el 
següent detall de condicions econòmiques especificades per lots i tarifes: 
 
Preus terme d’energia: 
 
Lot 1 Baixa Tensió (BT): 
 

Baixa 
tensió: 

Tarifa/període 
Preu 

Adjudicat 
€/MWh 

Sublot BT1 2.0A 112,158 

Sublot BT2 2.0DHAP1 136,573 

Sublot BT3 2.0DHAP2 56,843 

Sublot BT4 2.0DHSP1 135,3 

Sublot BT5 2.0DHSP2 64,3 

Sublot BT6 2.0DHSP3 52,7 

Sublot BT7 2.1A 128,298 

Sublot BT8 2.1DHAP1 150,298 

Sublot BT9 2.1DHAP2 72,198 

Sublot BT10 2.1DHSP1 150,298 

Sublot BT11 2.1DHSP2 79,398 

Sublot BT12 2.1DHSP3 64,898 

Sublot BT13 3.0AP1 97,098 

Sublot BT14 3.0AP2 83,098 

Sublot BT15 3.0AP3 55,458 

 
Lot 2 Alta Tensió (AT): 
 

Baixa 
tensió: 

Tarifa/període 
Preu 

Adjudicat 
€/MWh 

Sublot AT1 3.1AP1 86,409 

Sublot AT2 3.1AP2 78,578 

Sublot AT3 3.1AP3 60,419 

Sublot AT4 6.1AP1 102,467 

Sublot AT5 6.1AP2 85,326 
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Sublot AT6 6.1AP3 78,542 

Sublot AT7 6.1AP4 68,951 

Sublot AT8 6.1AP5 62,489 

Sublot AT9 6.1AP6 53,382 

 
Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del Plec de clàusules 
administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 D1). 
 
Preus del terme de potència: 
 

Baixa 
tensió €/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 

2.0 A 38,043426     

2.0 DHA 38,043426     

2.0 DHS 38,043426     

2.1 A 44,44471     

2.1 DHA 44,44471     

2.1 DHS 44,44471     

3.0 A 40,728885 24,437330 16,291555 

 

Alta tensió €/Kw I any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6 

3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731       

6.1 A 39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177 

 
 
Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent. Ordre IET/107/2014, de 31 de gener 
(BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, DE 19 de desembre (BOE núm. 28, 
d’1 de febrer de 2014). 
 
Segon.-Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL (Carrer València, 231, 
6ª, 08007, Barcelona). 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del contracte derivat 
de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda Vilanova, 2-10, 08018, Barcelona), tot 
donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 
 
VOTACIÓ: 
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat. 
 
 
4.- APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE L’ESGLÉSIA DE SANT VICENÇ DE FALS COM A BÉ 
CULTURAL D’INTERÈS LOCAL (BCIL) 

Es presenta al Ple la següent proposta d’acord: 

 



 
 

 

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

Antecedents 
 
I. L’església de Sant Vicenç de Fals, de terme municipal de Fonollosa estava situada dins l’antic 

terme del castell de Fals, documentat a partir de l’any 984. Aquesta església apareix esmentada 
per primera vegada l’any 1012, en el testament del noble Sunyer de Cardona.  
 

II. Actualment, l’edifici de l’església de Sant Vicenç de Fals és propietat del Bisbat de Vic qui el va 
cedir per un període de vint-i-cinc anys a l’Ajuntament de Fonollosa, mitjançant un conveni signat 
el 23 de juny de 1997.  Degut al seu mal estat de conservació, l’Ajuntament de Fonollosa  va 
sol·licitar el suport del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona, el 
qual hi va realitzar una primera intervenció l’any 2000, consistent en l’arranjament de la coberta, 
voltes i arcs de la nau central. Recentment, i atès el mal estat en què es troba la zona del cor de 
l’església, s’ha redactat, amb el suport de la Diputació de Barcelona , el projecte bàsic i executiu 
per a la restauració del cor de l’església de Sant Vicenç de Fals, el qual es va aprovar 
definitivament en data 16 de juliol de 2015. 
 

III. El Castell de Fals (Torres de Fals) està catalogat com a Bé cultural d’interès nacional (BCIN). 
Aquesta catalogació però, no inclou l’edifici de l’església de Sant Vicenç. 
 

IV. En  moltes de les convocatòries de subvencions per contribuir econòmicament a l’execució 
d’obres de restauració en immobles catalans,  es requereix que aquests gaudeixin de la 
qualificació de béns culturals d’interès local (BCIL).  
 

V. L’Ajuntament de Fonollosa ha encarregat la redacció d’un informe per a la declaració de 
l’església de Sant Vicenç de Fals, com a bé cultural d’interès local (BCIL), el qual s’incorpora a 
l’expedient. 
 

Fonaments jurídics 
 

 L’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català estableix que la 
catalogació de bens immobles s’efectua mitjançant llur declaració com a béns culturals d’interès 
local.  La competència per a la declaració de béns culturals d'interès local correspon al ple de 
l'ajuntament, en els municipis de més de cinc mil habitants, i al ple del consell comarcal, en els 
municipis de fins a cinc mil habitants. La declaració s'ha de dur a terme amb la tramitació prèvia 
de l'expedient administratiu corresponent, en el qual ha de constar l'informe favorable d'un tècnic 
en patrimoni cultural. L'acord de declaració d'un bé cultural d'interès local ha d'ésser comunicat 
al Departament de Cultura, perquè en faci la inscripció en el Catàleg del Patrimoni Cultural 
Català. 
 
 

Per tot això, i atès que es voluntat d’aquest municipi, tant de la ciutadania com d’aquest consistori, poder 
recobrar aquest edifici en el seu màxim esplendor i magnificència artística i arquitectònica pel seu gran 
valor, tant cultural com sentimental, PROPOSO al Ple l’adopció dels següents ACORDS:  
 
PRIMER.- PROPOSAR al Ple del Consell Comarcal del Bages, com a òrgan competent d’acord amb 
l’article 17.2 de la Llei 9/1993, del Patrimoni Cultural Català, la tramitació i declaració del bé immoble de 
l’església de Sant Vicenç de Fals, com a bé cultural d’interès local (BCIL). 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Bages” 
 
VOTACIÓ: 
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat. 
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5.- INFORMACIONS DE GESTIÓ: 
 
5.1 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: S’ha seguit la captura  i control d’animals al nucli de Fals, seguint el protocol 
de sempre, es a dir, marcar i control sanitari i fer esterilització. S’informa del nombre d’animals 
detectats i tractats durant l’any 2016 que fan un total de 38. 
 

 Captura de coloms: Durant  l’any 2016 s’han capturat un total de 178 exemplars: 91 a Fonollosa i 
87 a Fals. 
 

 Pàgina web de turisme: S’ha afegit una entrada amb el títol Necròpolis de la Plaça de la Creu de 
Camps, explicant les troballes arqueològiques i amb la fotografia del planell explicatiu. 

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

 Pla de senders d’ús turístic del Bages: Des de Bages Turisme del Consell Comarcal del Bages 
s’ha iniciat  aquest projecte, conjuntament amb la consultora Extrem Team amb una primera 
selecció de camins o senders de cada municipi. Es preveu agrupar senders de diferents 
municipis i fer un sender perimetral d’uns 140 quilòmetres que agafi municipis que queden a 
tocar de les comarques del Berguedà, Moianès, Anoia, Osona, Baix Llobregat i Vallès 
Occidental. A Fonollosa s’han prioritzat 3 camins:  

 
 Fonollosa - Aguilar de Segarra 
 Fonollosa - Castelltallat 
 Rajadell – Fonollosa 

 

 Llibre “Fals, la història”: El dia 20 de novembre de 2016 es va fer la presentació del segon volum 
sobre la memòria històrica de Fals, que ha estat redactat principalment pel Sr. Ernest Molins 
Roca i amb la col·laboració de diferents persones que han aportat documentació i fotografies. 
L’acte es va fer a l’Església de St. Vicenç de les Torres de Fals i va anar a càrrec de l’alcalde de 
Fonollosa, l’historiador i professor de Geografia Sr. Francesc Comas i Closa i l’autor del llibre Sr. 
Ernest Molins i Roca. S’ha editat 200 exemplars, dels quals s’han posat a la venda 170 i 30 s’han 
reservat per fer obsequi a persones o entitats. 
 

 Inauguració de la Plaça de la Creu de Camps: El dia 18 de desembre de 2016 es va fer la 
inauguració de la urbanització i museïtzació de la Plaça de la Creu de Camps, amb l’assistència 
del Sr. Dionís Guiteras, vicepresident de la Diputació de Barcelona, la Sra. Laura Vilagrà, 
delegada del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central i l’alcalde de Fonollosa. També van 
assistir els responsables de l’empresa que va realitzar els treballs arqueològics. 
 

 Pessebre Vivent del Bages: El passat dia 7 de gener va visitar el Pessebre Vivent el Director 
General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Cultural de la Generalitat de Catalunya, Sr. 
Lluís Puig i Gordi. 
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La Sra. Elisa Carvajal, regidora d’acció social, joventut i esports i hisenda dóna compte de les següents 

activitats/actuacions dutes a terme: 

 Sortida de la gent gran a Tarragona amb una assistència de 53 persones. 

 Sortida al teatre Kursaal amb una assistència de 38 persones 

 Realització d’una sortida i jornada esportiva amb els joves, amb un total de 20 assistents. 

 Celebració del dinar de Nadal de la gen gran a Camps, amb activitats pròpies d’aquestes festes. 

 Inici de classes de defensa personal a Canet organitzades pel Club esportiu Canet. 

 Informació del resultat de l’actuació realitzada d’acció social consistent en efectuar visites al 

domicili per conèixer les necessitats de la gent gran del municipi:  S’ha constatat que serveis 

socials no tenia coneixement de l’existència d’un total de 62  persones  que podrien requerir la 

seva assistència, s’ha detectat 3 persones amb alt risc de desnutrició, 2 persones amb grau de 

dependència  i 19 que no reben cap tipus de suport. També s’ha comptabilitzat que un 68% de 

veïns han de superar barreres arquitectòniques al domicili.  

S’ha acordat donar informació d’interès general, com ara telèfons, per posar en lloc visible, i 

també de les activitats que es fan al municipi. 

 Contractació d’una empresa per donar el servei en el cas de vacances o substitució de 

treballadora familiar  assignada pel SAD en haver-se detectat que en aquest casos no es 

prestava el servei.  

El Sr. Joan Grau pregunta  pel nombre de casos que atén el SAD. La Sra. Carvajal informa que unes 13 
famílies aproximadament, estant previst un altre cas d’una persona afectada d’una operació quirúrgica. 
El Sr. Alcalde informa que es gestionarà amb el Consell Comarcal per tal que cobreixi el cost de les 
substitucions del SAD. 
 
 
 5.2. 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 del camí del Pinyer des de l’inici fins a la tina de Can Xamal 

 Posar grava al nucli de Camps i arranjament parcial entrada del camí cap al Raval del Soler 

 Finalització de l’obra de la plaça de la Creu de Camps abans del 31 de desembre tal com estava 
previst 

 Neteja de la rasa del camí de la Solana 

 Aportació de grava al camí que va des del camí de Castelltallat fins el dipòsit del Torell 

 Col·locació de tres nous cartells indicadors al camí de Boixeda/Sant Andreu 

 S’ha adreçat un escrit a les cases aïllades, a requeriment de Protecció Civil, demanant 
informació de la gent que hi viu per si s’ha de fer alguna actuació en cas d’emergència. 
 

 
5.3. 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: 
 

 S’han produït tres baixes de personal al desembre per finalització de contracte: 2 Plans 
d’Ocupació i 1 provinent del Projecte Rubik 
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 Manteniment de via pública a Fonollosa: Muntatge i desmuntatge de llums i rètols de Nadal, 
neteja del carrer Nou i de les reixes del clavegueram amb motiu de les pluges, treure herba a les 
zones verdes, col·laboració en tasques de la Nit Viva, escampar sal als camins amb motiu de 
glaçades. 
 

 Treballs realitzats a Fals: Tapar finestres i col·locar trampes per caçar coloms a Cal Tinai, 
reparació de la vorera de Cal Fosas, instal·lació d’una paperera i tallar herba a la zona de 
pàrquing de les Torres, canvi de bombetes de l’enllumenat, tallar herba a la zona verda, 
reparació enllumenat públic a la zona de Can Felip. 
 

 Treballs realitzats a Canet de Fals:  Reparació de panots a les voreres, instal·lació de les llums 

de Nadal, transport i recollida de l’escenari, manteniment i plantada d’alzines a la zona del pati, 

substitució de bombetes a l’enllumenat públic,  escampat de sal a les voreres 

 

 Treballs realitzats a Camps:  Reparació i pintat de la façana de la casa de l’escola;  regates, 

instal·lació de llums, col·locació de graves i sembra a les juntes de les tombes de la Plaça de la 

Creu, muntatge de les llums de Nadal, transport i recollida de l’escenari, tallar herba a la zona 

verda i poda d’arbres, escampar sal als camins, instal·lació d’una tanca de protecció de 120 ml al 

camí de Camps. 

El Sr. Alcalde informa de la baixa voluntària de la treballadora LMV, administrativa destinada a l’àrea de 

serveis a les persones i de l’aprovació, per acord de la Junta de Govern Local del dia d’avui, de les bases 

i de la convocatòria pública urgent per a la provisió, com a personal laboral temporal per circumstàncies 

de la producció, d’una plaça de tècnic/a auxiliar de serveis a les persones mitjançant el sistema selectiu 

de concurs. 

6.- PRECS I PREGUNTES 

El Sr. Barcons deixa constància de no haver anunciat la convocatòria del ple al tauler d’anuncis. El Sr. 

Alcalde lamenta aquest fet produït per canvis administratius, tot i que indica que sí que s’ha publicat pels 

canals telemàtics web, facebook i piulapp. 

 
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 

 
 


