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

CELEBRADA EL DIA 8 DE MARÇ 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 
Sra. Àfrica Rodríguez Escoda 
 
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 11 de gener  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 de la Relació de llocs de treball (RLT) . 

 
4. Aprovació del Pla Econòmic Financer derivat de la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària.  

 
5. Aprovació inicial  Pressupost Municipal 2017 

 
6. Aprovació inicial projecte d’obra ordinària de rehabilitació de la piscina municipal de Fonollosa. 

 
7. Aprovació definitiva del Protocol de prevenció i intervenció en situacions d’assetjament i violència en 

el treball. 
 

8. Aprovació de la verificació del text refós del Pla Especial Urbanístic “Masia Can Colomer” 
 

9. Aprovació de la moció de Junts-ERC d’adhesió al pacte nacional pel referèndum. 
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10. Donar compte de la modificació de la denominació del Grup Municipal CDC 

 
11. Aprovació de l’aportació econòmica de la Mancomunitat de Municipis del Bages. 

 

12. Aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 01/2017 
 

13. Manifest del dia internacional de les dones “Superem les desigualtats” 
 

14. Informacions de gestió: 
 

14.1. Àrea de Servei a les Persones 
14.2. Àrea de Servei al Territori 
14.3. Àrea de Gestió de Recursos i Governació 

 
15. 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 ordinària de data 11 de gener de 2017 

 

Vist l’esborrany-minuta de l’acta de sessió ordinària del ple de l’Ajuntament celebrada el dia 11 de gener 

de 2017, 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. 340 al 349/2016 
ambdós inclosos, i del 01 al 45/2017 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: 

 20 de desembre de 2016 

 29 de desembre de 2016 

 11 de gener de 2017 

 24 de gener de 2017 
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3.-  APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL (RLT) 

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

“L’Ajuntament de Fonollosa va demanar un recurs tècnic  al Servei d’Assistència a l’Organització 

Municipal de la Diputació de Barcelona (SAOM) per tal d’elaborar un treball  per poder analitzar l’actual 

estructura funcional dels llocs de treball que desenvolupen tasques de gestió administrativa i de suport 

administratiu i dels llocs de mestre/a i d’educador/a de la llar d’infants, als efectes de poder disposar, en 

cada cas, d’una descripció formal del seu marc de responsabilitats, que possibiliti també analitzar la seva 

estructura retributiva en termes d’equitat i realitzar les propostes escaients. 

El resultat d’aquest treball ha estat el lliurament de la “Diagnosi de la situació actual i propostes de 

millora”, datat a l’octubre de 2016. 

Aquest document, en un primer terme, defineix els instruments de planificació dels recursos humans, 

exposant les característiques principals dels documents de Plantilla i Relació de llocs de treball (RLT) 

El document annexa la següent documentació: 

 Quadre resum de retribucions actuals i proposades 

 Organigrama proposta 

 Manual de funcions 

 Relació de llocs de treball per a 2017 

 Plantilla per a 2017 

 Informe de tots els llocs  
 

Així la RLT es defineix com la llista ordenada de tots els llocs de treball de funcionaris i personal laboral  

existents a l’organització. El contingut mínim que preveu la RLT és el següent:  

 Denominació i característiques essencials dels llocs de treball: 
- Tipus de lloc (base, singular, comandament) 
- Grup de classificació o categoria professional 
- Escala, en el cas de llocs funcionarials 
- Nombre d’efectius i situació (cobert/vacant) 

 Requisits essencials per ocupar el lloc de treball: 
- Titulació 
- Formació específica 
- Nivell de català 

 

 Nivell de complement de destinació 

 Complement específic en quantia mensual 

 Forma de previsió dels llocs de treball 
 

A la vista de les conclusions  del treball inicial anomenat “Gestió estratègica de la plantilla de personal de 

l’Ajuntament de Fonollosa”, elaborat pel personal tècnic de l’Oficina de Projectes Transversals i de Suport 

a la Gestió de la Diputació de Barcelona, datat el novembre de 2015, la RLT fa un anàlisis dels llocs de 

treball de gestió administrativa, de suport administratiu i de l’àmbit de la llar d’infants. 

Cal considerar que l’any 2005 es va fer una valoració de llocs de treball però que la política retributiva 

aplicada no  va tenir en compte aquesta valoració. Actualment hi ha limitacions importants, tant pels 

antecedents organitzatius com per les prescripcions establertes en les Lleis de Pressupostos de l’Estat, 
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per resoldre divergències evidents, en el sentit de què una valoració de tots els llocs de treball amb 

política retributiva xocaria amb els límits normatius vigents. Això sense perjudici de realitzar aquelles  

adequacions singulars que, per canvi de contingut funcional o de condicions d’execució de treball siguin 

necessàries. 

En aquest sentit es detallen les situacions plantejades, i ateses les limitacions que existeixen a nivell legal 
per regularitzar a l’alça les retribucions, amb l’única possibilitat de què es poden fer sempre i quan es 
tracti d’adequacions singulars, excepcionals i imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, s’exposen 
les modificacions contemplades: 
 

 Lloc de Secretari/ària-Interventor/a: S’incorporen les funcions derivades de la responsabilitat 
de Tresoreria, d’acord amb les modificacions introduïdes per la LRSAL. 
 

Personal administratiu 
 

 Lloc d’administratiu/iva de serveis interns – intervenció: És un lloc de contingut de gestió 
administrativa vinculat a l’àmbit d’intervenció i de serveis econòmics. Lloc clau des de la 
perspectiva dels processos vinculats a la gestió pressupostària, comunicació de la informació 
econòmica als ens oficials (Ministeri d’Hisenda i Administracions públiques i Comunitat 
autònoma).En aquests moments la plaça està ocupada per funcionària interina, en haver-se 
jubilat la funcionària titular. En l’anàlisi d’equitat externa aquest és un lloc que està en la línia 
retributiva màxima de llocs de característiques similars del grup SIEM de referència. 
 Per altra banda tenint en compte la valoració de 2005, la qual no es va aplicar, es constata que 

convergeix amb la mitjana de les retribucions similars del grup SIEM. En aquest sentit es fa una 

proposta a la baixa del complement específic. 

 

 En situació actual el lloc d’administratiu/va de serveis interns – intervenció està suportat per un 
altre lloc d’auxiliar administratiu/iva de comptabilitat ocupat temporalment per raó d’acumulació 
de tasques. Es considera que aquest lloc és necessari a nivell estructural i es proposa crear una 
plaça funcionarial d’auxiliar administratiu/va i un lloc de treball d’auxiliar administratiu/va 
de comptabilitat, que permetrà una distribució més racional de les càrregues i responsabilitats 
de treball de l’àmbit d’intervenció i serveis econòmics. Les retribucions que es proposen s’ajusten 
a la seva valoració assimilada a un altre lloc d’auxiliar administratiu/va que existia a l’any 2005.  
La creació d’aquesta plaça funcionarial es faria prèvia amortització d’una plaça vacant laboral no 
ocupada d’oficial de segona de manteniment. 

 

 Lloc de d’auxiliar administratiu/iva que s’identifica de serveis territorials: De l’anàlisi de les 
tasques que realitza es pot considerar com lloc d’administratiu/iva de serveis territorials, 
doncs realitza tasques de gestió i tramitació d’un ampli ventall d’expedients, tant de llicències, 
com sancionadors com de subvencions amb un grau d’iniciativa i autonomia que justificarien la 
proposta d’obrir la titulació requerida per desenvolupar el lloc de treball al subgrup C1. Es 
proposa obrir la classificació del lloc a dos subgrups de classificació, C1 i C2, i modificar el nivell 
de complement de destinació per poder equiparar-lo a la resta de llocs administratius C1. Aquest 
increment haurà d’equilibrar-se amb una reducció dels complement específic del mateix import, 
sense variació del total de retribucions. 

 

 Lloc d’administratiu de serveis personals: Per la definició de funcions realitzada no hi ha 
elements rellevants que facin plantejar-se modificacions quan a les seves retribucions, les quals 
es troben pròximes a la línia d’equitat interna i a la mitjana de retribucions del grup SIEM de 
referència. 
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 Lloc d’auxiliar administratiu/va d’atenció a la ciutadania: No hi ha elements derivats de 
l’anàlisi que aconsellin cap modificació de la seva situació retributiva doncs no s’ha operat cap 
canvi de contingut funcional o de condicions de treball. 
 

 Lloc de treball  de tècnic/a auxiliar de serveis a les persones: És voluntat de l’equip de 
govern crear una nova plaça amb un perfil funcional orientat a proposar i gestionar els 
programes i executar les polítiques tant en matèria de joventut, acció ciutadana, cultura, 
educació, plans d’ocupació i comunicació institucional. Aquest lloc de treball, amb dependència 
de l’equip de govern i amb una dedicació parcial del 50% de la jornada normalitzada, es 
responsabilitzaria també de supervisar funcionalment les tasques del lloc d’administratiu/va de 
serveis a les persones. 
 
 La retribució proposada és alineada amb la tendència d’equitat interna, per una banda, i per 
sobre de llocs de Tècnics/ques auxiliars especialitzats/de del Grup SIEM ,com ara de joventut o 
de cultura, els quals només tenen una única referència retributiva; però per sota de la mitjana del 
lloc genèric de Tècnic/a auxiliar del Grup SIEM referit. 

 
Personal de la llar d’infants Reixics 
 
Hi ha una estructura de personal professional que s’adequa en quantitat i qualitat a l’establert a la 
normativa de referència i en concret a la normativa reguladora del primer cicle d’educació infantil i els 
requisits dels centres. A més a la normativa pròpia d’organització i funcionament de la llar d’infants 
Reixics concreta aquest aspecte. Totes les professionals són laborals en situació d’indefinides sense 
plaça “en propietat”  
 

 Lloc de director/a vinculat a una plaça de plantilla de mestre/a d’educació infantil:  El seu 
complement de destinació és 16 i el complement específic incorpora el complement per càrrec 
acadèmic de director/a juntament amb el complement específic d’educador tutor. No s’observa 
cap disfunció en la classificació del lloc. 
  

 Lloc de mestre/a – tutor/a d’aula vinculat a una plaça de mestre d’educació infantil: Està 
correctament classificada.  
 

 Lloc de tècnic/a educador/a amb contingut funcional de tutor/a d’aula que està vinculat a nivell 
pràctic amb plaça de plantilla de tècnic/a d’educació infantil. Aquest fet ja està previst la 
normativa referida. No hi ha elements que aconsellin canviar la seva classificació doncs el seu 
complement de destinació i el seu complement específic és idèntic al del lloc de mestre/a tutor/a 
 

 Lloc d’educador/a tutor/a vinculat a una plaça de tècnic/a d’educació infantil: Les  
retribucions deriven de quan va exercir el càrrec de direcció de la llar d’infants, en concret el seu 
complement específic. Com que se li ha mantingut amb posterioritat i durant un període 
considerable d’anys, es proposa desglossar la dita quantitat en complement específic i en 
complement personal per tal de no condicionar erròniament la relació de llocs de treball.  
 

 Lloc d’educador/a de suport: No existeixen elements que justifiquin cap canvi. 
 
Vist que, en data  7 de febrer de 2017, s’ha presentat i negociat el contingut de la RLT a la representació 
dels treballadors, d’acord amb l’acta que consta a l’expedient, 
 

Vist  l’informe emès per Secretaria-Intervenció en data 14 de febrer de 2017  

Atesos els antecedents exposats proposo al Ple l’adopció del següent acord: 
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Primer.- Aprovar inicialment la Relació de Llocs de treball de l’ Ajuntament de Fonollosa, d’acord amb el 

text que figura diligenciat en aquest sentit en l'expedient, i que va acompanyada de l’organigrama i  

manual de funcions. 

 

Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública, durant el termini de quinze dies hàbils, mitjançant 

anunci inserit  en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis i a l’e-tauler, durant el qual els 

interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. La RLT es considerarà 

definitivament aprovada si durant l’esmentat termini no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple 

disposarà del termini d'un mes per resoldre-les. 

 

Tercer.- Una vegada aprovada definitivament, la Relació de Llocs de treball es publicarà íntegrament en 

el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya enviant-se alhora 

còpies a l'Administració de l'Estat i al Departament de Governació de la Generalitat, en el termini de trenta 

dies”. 

 

Sotmesa la proposta a votació 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 

 

INTERVENCIONS: El Sr. Alcalde explica el contingut de la Relació de llocs de treball d’acord amb les 

línies que consten en la part expositiva del present acord. 

El Sr. Grau vols deixar constància que la proposta d’eliminar una plaça de peó no és la millor opció, ja 

que sempre es va just d’operaris de brigada, i tampoc ho és la de preveure noves places administratives. 

El Sr. Alcalde justifica la creació de noves places pel fet que es tracta de tasques que es consideren 

estructurals i que les funcions es duen a terme, des de fa anys, mitjançant plans d’ocupació. En relació a 

la plaça de peó comenta que s’asseguren la composició de la brigada amb quatre persones mitjançant els 

plans locals d’ocupació, i que aquesta plaça de peó ha estat vacant durant molts anys, ja en passades 

legislatures, quan hi va haver una sola persona a la brigada durant un any i mig. 

 

4.- APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMIC FINANCER DERIVAT DE LA LLEI ORGÀNICA 

D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 

 

Es presenta la següent proposta d’acord: 

 

“La liquidació del pressupost  general d’aquest Ajuntament de l’exercici 2015, aprovada per Resolució de 

l’Alcaldia núm. 217/2016, de 9 d’agost de 2016, no compleix els controls de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 

d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, d’acord amb l’informe de secretaria-

intervenció, emès en data 28 de juliol de 2016, per quan la base de la Regla de la Despesa supera el seu 

límit. 

 

L’article 21.1 de la Llei Orgànica 2/2012 esmentada estableix que, en cas d’incompliment de l’objectiu 

d’estabilitat pressupostària , objectiu de deute públic o de la regla de la despesa, l’Administració 

incomplidora formularà un pla econòmic-financer (PEF) que permeti en un any el compliment dels 

objectius o de la regla de la despesa, amb el contingut i abast previstos en aquest article. En el mateix 

sentit ho disposa l’article 116 bis de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
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El Pla econòmic Financer ha estat elaborat pel Servei d’Assistència  a la Gestió Econòmica Local de la 

Diputació de Barcelona i efectua una previsió de liquidació dels exercicis 2016 i 2017. Els objectius del PEF 

son assolir els nivells de solvència suficient per donar compliment a les exigències legals sobre terminis de 

pagament, assegurar el superàvit estructural per tal de disposar de capacitat suficient pel manteniment dels 

serveis, i la viabilitat pressupostària.  

 

Per secretaria-intervenció s’ha emès informe en data 23 de febrer de 2017.  

 

Atesos els antecedents exposats es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar el Pla Econòmic Financer pel compliment dels objectius establerts a la Llei Orgànica 
2/2012 d’Estabilitat Pressupostaria (objectiu d’estabilitat, objectiu del deute i regla de la despesa) en els 
termes que consten en el document que queda diligenciat en aquest sentit i que es considera part 
integrant d’aquest acord. 
 
Segon.- Trametre còpia del Pla Econòmic Financer a la Direcció General de Política Financera, 
Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya, i comunicar la seva aprovació al Ministeri 
d'Hisenda i Administracions  Públiques, de conformitat amb l’article 23 de la LO 2/2012. 
 
Tercer.- Exposar al públic, a efectes informatius, el Pla econòmic financer mitjançant la inserció del 
corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província i a l’e-tauler de l’Ajuntament. 
 
Quart.- Tenir el Pla econòmic financer a disposició del públic durant el seu període de vigència. 
 
Sotmesa la proposta a votació és provada per unanimitat 

5.- APROVACIÓ INICIAL  PRESSUPOST MUNICIPAL 2017 

Es presenta la següent proposta d’acord: 

“El Pressupost General d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic 2017, així com les seves 

Bases d’Execució,  ha estat elaborat de conformitat amb allò que estableix l’article 168 del Text Refós de 

la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i l’article 

18 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el Capítol I del Títol VI de la Llei 

39/1988. 

 

Els  articles 90.1 de la Llei 7/85 reguladora de les bases del règim local, 126 del RDL 781/86 del Text 

refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, 283.1 del Text Refós de la Llei 

municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i art. 26 del 

Reglament del personal al servei de les entitats locals de 30 de juliol de 1990, determinen que els ens 

locals han d’aprovar, anualment i conjuntament amb el pressupost, la plantilla de personal municipal, 

comprensiva de tots els llocs de treball reservats a cada classe de personal, i formar la relació de llocs de 

treball de llur organització. 

 

La plantilla de personal ha estat elaborada en base a l’estudi “Diagnosi de la situació actual i propostes de 

millora”, lliurat pel Servei d’Assistència a l’Organització Municipal de la Diputació de Barcelona (SAOM) 
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L’esmentat treball proposa crear una plaça funcionarial d’auxiliar administratiu/va  de comptabilitat, ocupat 

des de fa temps mitjançant plans d’ocupació,  ja que  es considera que aquest lloc és necessari a nivell 

estructural i que permetrà una distribució més racional de les càrregues i responsabilitats de treball de 

l’àmbit d’intervenció i serveis econòmics.  

 

També es proposa la creació del lloc de treball   de tècnic/a auxiliar de servei a les persones amb un perfil 

funcional orientat a proposar i gestionar els programes i executar polítiques en matèria de joventut, acció 

ciutadana, cultura, educació, plans d’ocupació i comunicació institucional. 

 

La creació d’aquestes places funcionarials es plantejen  prèvia amortització d’una plaça vacant laboral no 

ocupada d’oficial de segona de manteniment. 

 

Vist l’informe de secretaria-intervenció de data 2 de març de 2017 

 

Vist l’informe de secretaria-intervenció d’Avaluació del Compliment de l’Objectiu d’Estabilitat 

Pressupostària, emès en data 2 de març de 2017,  del qual es desprèn que: 

 “S’assoleix l’objectiu d’estabilitat, tenint en compte l’estat de no execució que 

consta en l’apartat de “Crèdits disponibles” 

 És compleix l’objectiu de deute públic, tenint en compte la formalització de nou 

endeutament” 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

 

 

 

 



 
 

 

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

Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Fonollosa, per a l’exercici 

econòmic 2017, en la forma que s’expressa al resum per capítols següent:

 
 

 

 

Segon.- Aprovar les Bases d’execució del Pressupost 2017, que forma part de la documentació que 

integra el pressupost general. 

 

Tercer.- Aprovar l’amortització del lloc de treball d’oficial de segona de manteniment 

 

Quart.- Aprovar la creació del lloc de treball  d’auxiliar administratiu/va de comptabilitat i de tècnic/a 

auxiliar de servei a les persones. 

 

ESTAT DE DESPESES 

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ IMPORT 

1. OPERACIONS NO FINANCERES 

1.1. OPERACIONS CORRENTS 

1 DESPESES DE PERSONAL 603.493,05 

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 689.070,71 

3 DESPESES FINANCERES 5.305,92 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 71.752,12 

1.2 OPERACIONS DE CAPITAL 

6 INVERSIONS REALS 739.242,83 

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 6.500,00 

2. OPERACIONS FINANCERES 

8 ACTIUS FINANCERS 1.000,00 

9 PASSIUS FINANCERS 67.613,69 

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 2.183.978,32 

ESTAT D'INGRESSOS 

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ IMPORT 

1. OPERACIONS NO FINANCERES 

1.1. OPERACIONS CORRENTS 

1 IMPOSTOS DIRECTES 601.422,00 

2 IMPOSTOS INDIRECTES 28.000,00 

3 TAXES,PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 363.526,31 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 489.737,18 

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 5.050,00 

1.2 OPERACIONS DE CAPITAL 

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 368.242,83 

2. OPERACIONS FINANCERES 

8 ACTIUS FINANCERS 

9 PASSIUS FINANCERS 328.000,00 

TOTAL PRESSUPOST  D’INGRESSOS 2.183.978,32 
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Cinquè.-Aprovar la plantilla refosa de personal d’aquest Ajuntament per a l’any 2017,  que forma part de 

la documentació que integra el pressupost general. 

 

Sisè.-  Exposar al públic, durant el termini de quinze dies hàbils, mitjançant inserció al Butlletí Oficial de la 

Província i a l’e-tauler, l’acord d’aprovació inicial del pressupost per a l’exercici econòmic 2017, les bases 

d’execució i la plantilla de personal aprovats, als efectes d’examen i reclamacions, en el ben entès que, si 

durant el termini d’exposició pública no es presenta cap reclamació, s’entendrà aprovat definitivament. 

 

Setè.- Un cop aprovat definitivament el pressupost, procedir a la seva publicació, resumit a nivell de 

capítols, en el Butlletí Oficial de la Província, moment en què entrarà en vigor. 

 

Vuitè.-. Donar compte d’aquest acord a l’Administració de l’Estat, a la Direcció General d’Administració 

Local de la Generalitat de Catalunya i practicar les publicacions reglamentàries de la plantilla aprovada” 

. 

Sotmesa la proposta a votació 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 

 

 
INTERVENCIONS: La Sra. Elisa Carvajal exposa les línies generals del pressupost, efectuant una 
exposició detallada de les diferents partides tant d’ingressos com de despeses, i una comparativa 
respecte el pressupost de l’any anterior. 
El Sr. Joan Grau pregunta fa les següents observacions respecte els conceptes que s’indiquen: 

o Annex d’inversions: Demana si les subvencions són demanades o resoltes, en concret la de 

62.000 prevista per l’església de les Torres de Fals, i l’import del crèdit. 

L’Alcalde contesta que no totes les subvencions estan demanades o resoltes, ja que el 

pressupost és una previsió i, en tot cas, és responsabilitat política de no efectuar la despesa si 

no està resolt el finançament. Pel que fa a la previsió de l’església de les Torres de Fals informa 

que la subvenció a la Diputació de Barcelona s’ha demanat a nivell de converses i que  la part 

consignada de préstec no es formalitzarà si s’atorga la subvenció demanada a Leader. 

o Capítol 1: No s’ha previst el servei d’enginyeria. 
L’Alcalde explica que  la consignació de l’esmentat servei es manté com a contracte de serveis. 
Afegeix que l’actual contracte ha finalitzat, que actualment s’ha fet nova contractació i que des 
del Consell Comarcal es posa en marxa  d’aquest servei per a oferir-lo als ajuntaments 
interessats. 

o Conclou tot manifestant el descontent per presentar un pressupost no participatiu, doncs les 
previsions ja estan tancades. Considera que s’ha fet amb preses, que hi ha inversions que poden 
ser temeràries, amb endeutament important,  i que la documentació presentada no era correcta. 
Respon l’Alcalde dient que es cert que la documentació entregada en la primera trobada tenia 
errors administratius de càlculs i que la regidora va enviar de nou la documentació corregida. 
Afegeix que la reunió es va dur a terme amb una antelació de tres setmanes a la celebració del 
ple, que personalment  va insistir per fer una altra reunió que finalment no es va fer i, finalment, 
insisteix en el fet que si es demana una reunió mai l’ha denegat. 
 

 
El Sr. Joan Badia formula les següents preguntes: 
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o Respecte la previsió de la reparació de cobertes a l’escola pregunta els criteris que s’han tingut 
en compte ja que hi ha infraestructures, com el menjador, que requereixen una intervenció 
immediata. 
L’Alcalde  diu que existeix un pla de manteniment  de les escoles i que s’ha demanat  la redacció 
d’un projecte per a reformar la cuina i el menjador. Per un tema de seguretat i estalvi s’ha 
prioritzat la reparació de cobertes i la instal·lació de portes i finestres d’alumini 

o Compra d’accions a Aigües de Manresa. L’Alcalde informa que es tracta d’una proposta per tal 
d’adaptar la contractació del servei de subministrament d’aigua, que ara es realitza mitjançant 
programa contracte, a la Directiva europea de contractació. La proposta consisteix en que els 
ajuntaments tinguin participació en AdMSA i, per tant, serien mitjà propi de l’Ajuntament. 
 

 

6.- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE D’OBRA ORDINÀRIA DE REHABILITACIÓ DE LA PISCINA 

MUNICIPAL DE FONOLLOSA. 

Es presenta la següent proposta d’acord: 

ÀREA:   URBANISME 
PROCEDIMENT:  APROVACIÓ INICIAL PROJECTE D’OBRA ORDINÀRIA DE 

REHABILITACIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL  

 
Fets 
 

1. L’Ajuntament de Fonollosa  té previst executar actuacions consistents en la rehabilitació de la 
piscina municipal, situada a Canet de Fals, atès el mal estat en què es troba. 
 

2. En el marc d’aquestes actuacions s’ha encarregat la redacció del projecte executiu a l’arquitecte 
Eduardo Carchedi, el pressupost del qual, IVA inclòs, puja a DOS-CENTS QUANTANTA-NOU 
MIL QUATRE-CENTS SET AMB SETANTA-TRES EUROS (249.407,73 €). 
 

3. En data 10 de febrer de 2017, l’arquitecte Eduardo Carchedi, fa lliurament del Projecte a 
l’Ajuntament. 
 

4. En data 14 de febrer de 2017, l’arquitecte municipal ha emès informe on manifesta: 
 

“1.- La normativa urbanística aplicable es correspon amb la continguda a les vigents Normes 
Subsidiàries de Fonollosa, aprovades pel Consell Executiu en data 29 de maig de 2001 (text 
refós de 5 de desembre de 2001) i publicades al DOGC 3432 de 17/07/2001 i BOPB 256 de 
25/10/2004.També son d’aplicació les disposicions del vigent Text refós de la Llei d’Urbanisme 
de Catalunya, D. 64/2014, de 13 de maig, pel que s’aprova el reglament de protecció de la 
legalitat urbanística i Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa. 
 
Atesa la tipologia de l’obra, i documentació sotmesa a informe, son d’aplicació específica les 
següents disposicions: 
 

‐ Decret 179/1995, de 30 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 

‐ Codi Tècnic de l’Edificació amb els seus DB annexos. 
‐ Decret 193/1987 del Reglament sanitari de piscines d’ús públic. 

 
2.- D’acord amb aquesta normativa, l’emplaçament de les obres es dintre el nucli urbà de Canet 
de Fals, en solar amb front al carrer Lluís Sentís (RC 5638704CG9253N), qualificat com de 
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sistema d’equipaments esportius, clau E2. Son d’aplicació les disposicions dels articles 29, 30, 
31 i 32 de les NN.UU. 
 
3.- L’ús de piscines està admès sobre aquesta finca segons es disposa a l’article 30 de les 
NN.UU. 
 
4.- Les condicions d’edificació es regulen a l’article 32 de les NN.UU., que fan referència a les 
condicions d’entorn, regulades per l’article 87 de les NN.UU.   Es proposen les següents 
actuacions edificatóries: 
 

‐ Rehabilitació dels vas de piscina existent, per encabir-hi dos nous vasos al seu interior. 
‐ Construcció de sala tècnica soterrada. 
‐ Construcció de pèrgola. 

 
Les actuacions de rehabilitació del vas de piscina existent s’ajusten a normativa, tota vegada que 
l’obra actual compleix les especificacions de l’article 87 de les NN.UU. 
La construcció de la sala tècnica, soterrada per tres de les seves quatre façanes, i amb coberta a 
1.30 metres per sobre el terreny perimetral, també complimenta els paràmetres d’edificació de 
l’article 87 de les NN.UU. 
S’ha eliminat la previsió de construir una pèrgola de 6.00 m x 2.00 m,  adjunta a la façana sobre 
el carrer Lluís Sentís. L’ordenació d’aquest espai, amb prat d’herba artificial, s’ajusta a normativa. 
 
5.- Pel que fa al compliment de les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat s’ha d’estar 
al que es disposa al  DB SUA, sobre seguretat d’utilització i accessibilitat del vigent Codi Tècnic. 
El recinte de les piscines, objecte d’informe, té accés a nivell i s’instal·la un elevador per a 
minusvàlids a la piscina general, amb el que es compleixen els mínims d’accessibilitat. 
La superfície de les làmines d’aigua es de 198,00 m2 per a la piscina d’adults i de 36,00 m2 per 
a la piscina d’infants. L’ocupació màxima del recinte de les piscines s’estableix en 117 persones, 
a raó de 2 m2 de làmina d’aigua per persona.  
La fondària màxima autoritzable per a les piscines d’infants es de 0,50 metres. S’ha corregit la 
documentació per garantir que la fondària màxima de la làmina d’aigua no superi aquest 
paràmetre. 
S’ha inclòs dintre el pressupost la dotació pressupostària pertinent per instal·lar tanca perimetral 
al recinte, d’alçada mínima 1,20 m. 
 
6.- Pel que fa al compliment de la normativa de protecció contra incendis s’ha d’estar al que es 
disposa al vigent DB SI. 
Es qualifiquen com de local de risc especial baix els recintes de sala de màquines i magatzem de 
contenidors de residus. Consta a la memòria i al plànol 10 dotació d’enllumenat d’emergència i 
extintor portàtil. S’ha de verificar el funcionament d’aquests elements abans de la posada en 
funcionament de les instal·lacions d’aquesta sala tècnica.  
Les condicions d’evacuació del recinte es valoren com a suficients, tota vegada que s’ha corregit 
l’aforament màxim, limitant-lo a 117 persones. 
 
7.- S’ha incorporat esquema elèctric unifilar, amb una protecció general de 25A trifàsica, que es 
valora com a suficient per a la potència total prevista de 9.591 W. S’ha modificat  la dotació 
pressupostària per a la instal·lació elèctrica de la sala  tècnica incloent una partida de 1.704,70 
euros, que es valora com a suficient. Es preveu una resistència a terra de 37 ohm. Encara que 
aquesta resistència es valora com a reglamentària, es recomana limitar aquest paràmetre a 10 
ohm. 
 
8.- Pel que fa al control de compliment de l’article 24 del ROAS es fa constar: 
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‐ La documentació tècnica està redactada sota la responsabilitat de l’arquitecte Eduardo 
Mario Carchedi, col·legiat 19.348-8 del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Cal incorporar 
declaració responsable segons model oficial o, alternativament, visat col·legial, que no es 
obligatori al tractar-se d’obra promoguda per l’administració pública.” 

 
5. En data 23 de febrer de 2017, la Secretària interventora ha emès informe sobre la normativa 

aplicable i el procediment a seguir.  
 
6. El projecte incorpora, com a documentació complementaria,  l’Estudi bàsic de Seguretat i Salut a 

què fa referència l’article 4 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.  
 

7. D’acord amb la memòria del projecte, l’actuació es porta a terme en sòl urbà, sistema 
d’equipaments esportius, clau E2 . 

 
Fonaments de dret 
 

1. L’actuació que es proposa realitzar té la consideració d’obra municipal ordinària de primer 
establiment, reforma o gran reparació, d’acord amb la classificació establerta a l’article 12.1 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
Ens Locals (ROAS). 
 

2. L’article 235 del Decret legislatiu 2/2003,de 28 d’abril, que aprovà el Text Refós de la llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya (LMRLC), i els articles 24 al 33 del ROAS , estableixen 
el contingut mínim del Projecte.  
 

3. L’article 235.2 de la LMRLC i l’article 37.1 del ROAS disposen que “la tramitació dels projectes 
d’obres locals ordinàries s’ha d’ajustar al procediment següent: a) Acord d’aprovació inicial; b) 
Informació pública i notificació individual, si s’escau; i c) Aprovació definitiva”. I l’article 37.2 del 
ROAS estableix que, simultàniament a la informació pública, s’ha de sotmetre a informe o 
autorització d’altres administracions, quan així ho exigeixi la legislació sectorial, i s’ha de notificar 
individualment a les persones directament afectades que figurin a la relació de béns o drets que 
s’hagin d’ocupar i, si s’escau, d’expropiar . 

 
4. L’article 37.5 disposa que el termini per a l’aprovació definitiva del projecte és de sis mesos a 

comptar des de l’aprovació inicial. 
 

5. L’article 22.2. ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 
52.2, o), 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, disposen que correspon al Ple municipal l’aprovació dels 
projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió. 
L’aprovació d’aquest projecte és competència del Ple municipal, atès que el Ple és l’òrgan 
competent per a contractar-lo. 
 

6. La disposició addicional segona del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic  estableix que correspon als alcaldes les 
competències, com a òrgan de contractació, respecte dels contractes d’obres, subministres,  
serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius especials i els contractes 
privats quan el seu import no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni, en 
qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva 
durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les anualitat no 
superior ni percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni 
la quantia assenyala. Correspon al Ple, entre d’altres, les competències com a òrgan de 
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contractació respecte dels contractes que superin el percentatge anterior. El pressupost de 
l’obra, iva inclòs, supera el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost. 

 
Tenint en compte els fets i fonaments de dret exposats, PROPOSO al Ple l’adopció del següents 
 
ACORDS : 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el projecte d’obra municipal ordinària de “Rehabilitació de la piscina 
municipal” amb un pressupost IVA inclòs, de QUANTANTA-NOU MIL QUATRE-CENTS SET AMB 
SETANTA-TRES EUROS (249.707,73 €). 
 
SEGON.- DECLARAR expressament que el projecte inclou l’estudi  bàsic de seguretat i salut, en 
compliment i als efectes del que determina l’article 4 del Reial decret 1627/97, de 24 d’octubre. 
 
TERCER.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el projecte inicialment aprovat durant un termini de 
TRENTA DIES comptats a partir del dia hàbil següent al de la inserció del corresponent anunci al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i al web municipal,  termini durant el qual es podrà examinar el 
projecte i formular-hi les al·legacions i reclamacions pertinents, de conformitat amb l’article 37 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. De no formular-se reclamacions i al·legacions 
durant el període d’informació pública, el projecte restarà definitivament aprovat “. 
 

Sotmesa la proposta a votació és provada per unanimitat 

INTERVENCIONS:  El Sr. Alcalde  fa una explicació de les actuacions que preveu el projecte, que són la 
rehabilitació del vas de la piscina existent per encabir-hi dos nous vasos, construcció de zona de platja 
perimetral i nova sala tècnica soterrada. També preveu un accés d’obra , escales metàl·liques i grua per a 
minusvàlids.  

El Sr. Badia pregunta si s’ha previst depurar la piscina a l’hivern i si s’ha pensat en utilitzar el sistema 
d’aigua salada. La Sra. Carvajal informa que es va demanar informació sobre piscines públiques amb sal i 
es va fer valoració, resultant que la maquinaria és més cara i que  també cal clor, per la qual cosa es va 
optar pel sistema de depuració amb clor. 

El Sr. Grau vol constatar que no es preveuen lluminàries exteriors si no es fan com a millores. El Sr. 
Alcalde explica que es van treure del projecte per un problema de costos i que es va optar per la previsió 
com a millores. 

 

7.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROTOCOL DE PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN SITUACIONS 

D’ASSETJAMENT I VIOLÈNCIA EN EL TREBALL. 

Es presenta la següent proposta d’acord: 

“En data 9 de novembre de 2016, el Ple de l’Ajuntament va aprovar el Protocol de Prevenció i Intervenció 

en situacions d’assetjament i violència en el treball de l’Ajuntament de Fonollosa.  

En data 7 de desembre de 2016 va sortir publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci 

d’exposició pública de l’esmentat Protocol. El termini d’exposició pública va finalitzar el dia 23 de gener de 

2017. 

En data 10 de gener de 2017, amb Registre d’Entrada 52,el senyor Santi Junyent i Torras, en qualitat de 

treballador d’aquest Ajuntament, presenta escrit d’al·legació al Protocol de Prevenció i Intervenció en 
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situacions d’assetjament  i violència en el treball de l’Ajuntament de Fonollosa. En aquest escrit es 

proposa que es canviï el concepte de MEDIADORA per PERSONA DE REFERÈNCIA, entenent-se que 

s’adequa més a les funcions que el protocol li atribueix . 

Per tot això, proposo al Ple l’adopció dels següents  

ACORDS 

Primer.- Acceptar l’al·legació al Protocol de Prevenció i Intervenció en situacions d’assetjament  i 

violència en el treball de l’Ajuntament de Fonollosa, on es proposa que es canviï el concepte de 

MEDIADORA per PERSONA DE REFERÈNCIA. 

Segon.- Aprovar el text del Protocol de Prevenció i Intervenció en situacions d’assetjament i violència en 

el treball de l’Ajuntament de Fonollosa on el concepte de MEDIADOR serà substituït pel concepte 

PERSONA DE REFERÈNCIA” 

Tercer.- Disposar la publicació del text íntegre del Protocol al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 

d’edictes de l’Ajuntament i a l’e-tauler”. 

Sotmesa la proposta a votació és provada per unanimitat 

8.- APROVACIÓ DE LA VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC “MASIA 

CAN COLOMER” 

Es presenta la següent proposta d’acord: 

PROPOSTA D’ACORD DE VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC “MASIA CAN 

COLOMER”, TERME MUNICIPAL DE FONOLLOSA 

 

Fets  

 

1. La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central , en data 23 de setembre de 2016 
va aprovar definitivament el Pla Especial Can Colomer, del terme municipal de Fonollosa, 
promogut pel senyor Jaime Beriestain Jáuregui,  supeditant-ne la publicació al DOGC, i 
consegüent executivitat, a la presentació d’un text refós que incorpori les prescripcions següents: 

 Cal desplaçar les noves edificacions agrícoles, de magatzem i hivernacle, per tal que 
s’ubiquin sobre sòls qualificats amb clau 5 Àrea preferentment agrícola en els quals son 
admissibles les construccions de nova planta per a aquests usos.  

 Cal justificar en el document que les noves construccions per a usos agrícoles proposades 
són les mínimes i imprescindibles per a l’ús al qual es destinen. En aquest sentit, caldrà que 
aquestes instal·lacions es dimensionin tenint present que el producte a emmagatzemar, 
conservar, manipular i transformar, serà, exclusivament aquell que s’hagi originat o tingui 
com a destinació la pròpia finca, d’acord amb l’article 48.1.c9 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya.  

 Cal definir en alçat i secció con serà l’umbracle, d’estructura lleugera, projectant fent front a 
la façana principal de la masia, especialment pel que fa a la seva trobada amb el parament 
original. En qualsevol cas, cal garantir que aquest element no perjudicarà ni desvirtuarà el 
volum primitiu.  

 Cal modificar i esmenar la resta d’aspectes de caire menor detectats i assenyalats en 
l’apartat Valoració de l’expedient d’aquest informe. 
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2. En data 20 de gener de 2017, la Sra. Cristina Castellví Esturi, en representació del promotor, 
presenta al Registre General de l’ajuntament, tres exemplars en paper i dos en CD del text refós 
en el qual s’incorporen les prescripcions sol·licitades. 

3. En data 31 de gener de 2017, l’arquitecte municipal emet el següent informe: 

“1.- La Comissió Territorial d’urbanisme de la Catalunya Central, en sessió de 23 de setembre de 
2016 va aprovar definitivament el Pla especial de Can Colomer, supeditant-ne la publicació al 
DOGC i conseqüent executivitat a la presentació d’un text refós, verificat per l’Ajuntament, que 
incorpori les prescripcions següents: 
 
1.1 Cal desplaçar les noves edificacions agrícoles, de magatzem i hivernacle, per tal que 

s’ubiquin sobre sòls qualificats amb clau 5. Àrea preferentment agrícola en els quals són 
admissibles les construccions de nova planta per aquests usos. 

1.2 Cal justificar en el document que les noves construccions per a usos agrícoles proposades 
són les mínimes i imprescindibles per a l’ús al qual es destinen. En aquest sentit, caldrà que 
aquestes instal·lacions es dimensionin tenint present que el producte a emmagatzemar, 
conservar, manipular i transformar serà, exclusivament, aquell que s’hagi originat o tingui 
com a destinació la pròpia finca, d’acord amb l’article 48.1.c) del Reglament de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya. 

1.3 Cal definir en alçat i secció com serà l’umbracle, d’estructura lleugera, projectat fent front a 
la façana principal de la masia, especialment pel que fa a la seva trobada amb el parament 
original. En qualsevol cas, cal garantir que aquest element no perjudicarà ni desvirtuarà el 
volum primitiu. 

1.4 Cal modificar i esmenar la resta d’aspectes de caire menor detectats i assenyalats a 
l’apartat “Valoració de l’expedient” d’aquest informe.  

 
2.- A la documentació ara tramesa s’inclou dintre l’apartat 0- Nota prèvia de la memòria un sub 
apartat que s’anomena: “Modificacions incorporades al document (gener 2017)” a on es justifica 
el compliment d’aquestes prescripcions i la seva incorporació en forma de text refós. 
 
3.- S’ha revisat la documentació a efectes de verificació de contingut i s’ha trobat conforme.” 
Es per això que hem de fer informe favorable a la verificació del text refós dalt esmentat. 
Es tot el que es pot informar.” 

 

Fonaments de dret 

 Els articles 67, 68, 69, 78 i següents del Text Refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 

 Els articles 22, 23, 92 a 94, i 101 i següents del Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, 
aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol (en tot allò que no s’oposi al que disposa el Text Refós 
de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost). 

 El Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril. 

 Els articles 21.1.j) 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local. 
 

El procediment per a la tramitació del Pla Especial és el que preveu a l’article 85 del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme 1/2010. 

De conformitat amb l’article 85 del mateix i l’ article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’ abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local, 
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PROPOSO: 

PRIMER. Verificar el text refós del Pla Especial Urbanístic Can Colomer promogut pel Sr. Jaume 
Beriestain Jáuregui  i redactat per l’arquitecte Juan Sainz de los Terreros Bustos , per a la recuperació de 
la finca Can Colomer, del terme municipal de Fonollosa, al qual s’han incorporat les prescripcions 
acordades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, en sessió de 23 de setembre 
de 2016. 

SEGON. Trametre a la Comissió Territorial d’ Urbanisme de la Catalunya Central, un certificat d’aquest 
acord i els dos exemplars del Text refós del Pla Especial, degudament diligenciats, juntament amb els 
plànols d’ordenació i text de les normes urbanístiques en format editable de tractament de textos, en 
compliment de l’article 17.6 del Reglament de la Llei d’Urbanisme” 

Sotmesa la proposta a votació és provada per unanimitat 

9.- APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE JUNTS-ERC D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL 

REFERÈNDUM. 

El grup municipal Junts ERC presenta la següent proposta d’acord: 

“El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El passat mes de 

desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el Pacte Nacional pel Referèndum. 

Es va crear una comissió executiva formada per Joan Ignasi Elena, Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc 

de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar González, Francesc Pané i Carme Porta. 

El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el manifest, els objectius, el 

full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest expressa el següent: 

Manifest Pacte Nacional pel Referèndum  

La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té indubtables arrels 

històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al llarg del temps. Avui, Catalunya està 

integrada en l’Estat espanyol, el qual, per innegables raons d’història, lingüístiques i culturals, és 

plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el reconeguin així.  

El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident davant del món. Fins al 

punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui recull la voluntat d’una gran majoria de la seva 

població.  

Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de decidir el seu 

futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria de ciutadanes i ciutadans de 

Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum.  

Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans mitjançant un referèndum 

és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació cívica, pacífica i democràtica que han 

expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a favor del seu dret a decidir.  

Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret constitucional, permet la 

realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat.  

Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política dels Governs 

d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha de ser entès com un instrument 
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per trobar solucions democràtiques als problemes polítics i no per crear-ne de nous o per agreujar els 

existents. 

Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST entenem el 

referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que permet el debat polític plural, la 

recerca de consensos i l’adopció final d’acords eficaços.  

Per tot això :  

Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i els apriorismes, 

i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties justes i necessàries per a la 

celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el resultat del qual haurà de ser 

políticament vinculant i efectiu.  

Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la voluntat popular 

del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi sorgeixin per a l’articulació d’aquest 

Referèndum.  

Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure expressió dels 

diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han expressat respecte a la relació 

política de Catalunya amb l’Estat espanyol.  

Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. I ho fem apel·lant 

al mecanisme fonamental de què disposen les societats modernes: el coneixement i la validació de la 

voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el vot.  

Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és necessari un 

debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre les legítimes opcions que avui 

es manifesten a Catalunya. 

Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de data 11 de juny de 2013, llur adhesió al 

Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que perseguia el mateix.  

En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de manifestar l’adhesió a 

la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya decideixi llur futur, aquest Ajuntament vol ratificar 

el seu compromís amb la ciutadania de Catalunya i als valors expressats en el manifest del Pacte 

Nacional pel Referèndum 

Per tot això, el grup municipal Junts ERC de l’Ajuntament de Fonollosa proposa al Ple Municipal els 

següents:  

ACORDS 

1. Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM. 

 

2. Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.  

 

3. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al Pacte Nacional 

per Referèndum i subscriguin el seu Manifest. 
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4. Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de  

Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la Independència 

(AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM). “ 

 

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 i Montserrat Serra i 

Prat,  Joan Grau i Comas, Joan Badia i Lladó, Jordi Barcons i Jiménez i una abstenció de la senyora 

Àfrica Rodríguez i Escoda. 

 

INTERVENCIONS: El Sr. Joan Grau vol deixar constància del seu recolzament en totes aquelles 

iniciatives en defensa de la democràcia, alhora que demana que s’informi d’aquest acord a les entitats del 

municipi per tal que, si s’escau, puguin acordar la seva adhesió. 

 

10.- DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ DE LA DENOMINACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CDC 

 

Es dóna compte de l’escrit de data  24 de gener de 2017, R.E. núm. 193 de 26.01.2017, adreçat  a 
l’Alcalde, que es transcriu a continuació: 
 
 
“Els/Les i sotasignats/des  Àfrica Rodríguez Escoda, amb DNI 39399096G, Jordi Barcons Jiménez, amb 
DNI  78151022N, Joan Badia Lladó, amb DNI 39335808N i Joan Grau Comas, amb DNI 33901188Q, en 
virtut de la nostra condició de membres de l’Ajuntament de Fonollosa, compareixem i com millor 
s’escaigui en Dret, 
 
MANIFESTEM 
 
Que, mitjançant el present escrit sol·licitem modificar la denominació del Grup Municipal de Convergència 
Democràtica de Catalunya a Grup Municipal de Partit Demòcrata “PDeCAT en base als següents 
 

FETS: 
 
 
PRIMER.- A les passades eleccions municipals del maig de 2015 la candidatura de Convergència i Unió 
obtingué 4 regidors, els quals subscrivim el present escrit. 
 
SEGON.- A principis de mandat ens vam constituir com a grup municipal de Convergència i Unió, als 
efectes de la nostra actuació corporativa en els termes previstos per la normativa aplicable. 
 
TERCER.- El juliol de 2015 Convergència Democràtica de Catalunya va declarar de forma explícita la 
voluntat de dissoldre la Federació de Convergència i Unió, la qual es troba en fase de liquidació. 
 
QUART.- En data 8 de juliol de 2016, Convergència Democràtica de Catalunya va aprovar un acord de 
transitorietat a través del qual l’acció política de CDC la desenvoluparia la nova força política, el Partit 
Demòcrata Europeu Català “PDeCAT”. 
 
Amb els anteriors fets són d’aplicació els següents  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
PRIMER.- Els grups polítics municipals els trobem regulats a: 
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 Els articles 20.1. c) i 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

 Els articles 50 i 51 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. 

 Els articles 23 a 29 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. 

 
Per bé, que es persegueix que els grups municipals es configurin a partir de les candidatures electorals, 
el nostre ordenament no oblida ni desconeix la realitat de les coalicions electorals i federacions de partits, 
i que aquestes puguin finalitzar al llarg del mandat o es puguin dissoldre si així ho acorden els òrgans 
competents, respectivament, sense penalitzar als partits polítics que les integrin. 
 
Altrament en l’esmentada normativa estatal i autonòmica no s’estableix cap regulació que impedeixi 
modificar la denominació d’un grup polític municipal, en aquest sentit, no es diu tampoc que els grups 
municipals hagin d’adoptar el mateix nom que els partits, federacions, etc., pels quals varen incórrer els 
seus membres a les eleccions. 
 
En conseqüència, no hi ha inconvenient per canviar la denominació del grup per una altra que no es 
correspongui en la seva literalitat amb la de la formació política per la qual es van presentar com a 
candidatura a les eleccions locals. En el present supòsit a federació de Convergència i Unió, formació a 
través de la qual ens vam presentar, està en un procés de dissolució, i l’acció política de Convergència 
Democràtica de Catalunya s’ha vist substituïda per la nova formació Partit Demòcrata Europeu Català, el 
que justifica la legitimitat del canvi de denominació sol·licitat. 
 
SEGON.- El canvi de denominació sol·licitat no causa perjudici a cap dels grups municipals existents al 
no ser susceptible de confusió amb cap d’ells. I és subscrit per tots els membres del grup municipal. 
 
Per l’anterior, 
 
DEMANEM 
 
1.- Que es tingui per presentat aquest escrit, s’admeti, es tinguin per fetes les anteriors manifestacions, 
s’admetin, i en els seus mèrits s’acordi modificar la denominació Grup Municipal de Convergència i Unió 
“CiU” a Grup Municipal de Partit Demòcrata Català “PDeCAT”. 
 
2.- Que es doni compte del canvi de denominació al Ple Municipal.” 
 
 
El Ple és dóna per assabentat tot i fent constar que els regidors electes de CIU no es van constituir com a 

grup municipal, en el termini establert a tal efecte, després de la constitució de l’Ajuntament. 

11.- APROVACIÓ DE L’APORTACIÓ ECONÒMICA DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DEL 

BAGES. 

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

“Vist que l’Assemblea General de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament, reunida  el 
dia 21 de desembre de 2016, 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 2015 dels sistemes de sanejament que gestiona la Mancomunitat,  xifrat provisionalment 
en 290.537,66 euros, un cop es coneguda l’atribució definitiva de l’ACA per al 2015 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 3.768,23 euros€, 



 
 

 

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

 
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 cinc 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 2016 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 
3.768,23 euros destinada a cobrir el dèficit d’explotació corresponent al 2015 dels sistemes de 
sanejament que gestiona la Mancomunitat, de conformitat amb l’acord adoptat en l’Assemblea General en 
data 21 de desembre de 2016. 
 
Segon.-  Comunicar el present acord a la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament” 
 
Sotmesa la proposta a votació és provada per unanimitat 

 

12.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 01/2017 

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

 
“Assumpte: Expedient de reconeixement de crèdit 01/2017 

 
Vista la relació de despeses realitzades en l’exercici anterior  que es troben en la fase d’operacions 
pendents d’aplicar al pressupost  a 31 de desembre de 2016, per no existir suficient consignació 
pressupostària, i que  es detallen a continuació: 
 
 

 
 
 
Vist que  la realització d’aquestes despeses ha estat justificada i degudament conformada, per tant, és 
procedent que la Corporació les aprovi i que reconegui el crèdit que representen, 
 
Vist l’informe de Secretaria-Intervenció emès en data 1 de març de 2017.   
 
En virtut de tot el que s’exposa, aquesta Alcaldia eleva al Ple la proposta que segueix per tal que si ho 
estima oportú s’adopti el següent:  
 

220160005648 OPA 31/12/2016 06.011.91302

BANCO BILBAO

VIZCAYA 

ARGENTARIA,S.A.

2.484,42 €

TOTAL 2.484,42 €

N. Operació IMPORTFase Data Aplicació Nom terc.
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ACORD 
 
Primer.-  Aprovar l’expedient de reconeixement dels crèdits 01/2017 d’acord amb el detall que consta en 
la part expositiva del present acord 
 
Segon.- Aprovar la despesa , autoritzar, disposar i reconèixer   a favor  de l’empresa relacionada 
anteriorment, el crèdit que respectivament l’hi pertoca per un  import total líquid  de 2.484,42€ (DOS MIL 
QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS),  a les aplicacions 
pressupostàries, del pressupost del 2017, una vegada aprovat definitivament”. 
 
Sotmesa la proposta a votació és provada per unanimitat 

13.- MANIFEST DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES “SUPEREM LES DESIGUALTATS” 

En commemoració del Dia internacional de les dones l’Alcaldia llegeix el següent manifest: 

8 DE MARÇ DE 2017, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES 

“Superem les desigualtats” 

Avui, en el marc del 8 de març de 2017, necessitem de nou reivindicar la necessitat de ser visibles, 

recordar que les dones són la meitat de la població, que han estat i són agents actives en la construcció 

de la societat, l’impuls de l’economia i la innovació social, i que si perdem aquest potencial estem perdent 

la meitat de les oportunitats del món, evocant l’advocada i feminista iraniana Shirin Ebadi. 

 Ja a principis del segle XX, les obreres de la fàbrica tèxtil Cotton a New York reclamaven la igualtat de 

sou i millors condicions laborals. Avui, ja al segle XXI, seguim veient que les dones del nostre país cobren 

un 26% menys que els homes, segons un estudi recentment presentat per la Generalitat de Catalunya; 

ocupen la majoria dels contractes a temps parcial i dediquen el triple d’hores que els homes a les tasques 

no remunerades de la llar. De fet, un estudi recent de la Cambra de Comerç de Barcelona conclou que el 

PIB català s’incrementaria un 23,4% si es tingués en compte el treball domèstic i de cura. 

 Des del món municipal portem més de 25 anys treballant per fer efectives polítiques que ens ajudin a 

recuperar el llegat de totes elles, i per assegurar un present i un futur més just i més equitatiu. Una feina 

que es dota de marc legal general, amb l’aprovació de la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes (Llei 

17/2015). 

 Tot i els avenços fets, el dia a dia en els municipis i els estudis sobre la temàtica, ens mostren que 

encara existeixen desigualtats en els diferents àmbits de la vida com en els treballs, la cura, l’educació, 

les cultures i les famílies. Els estereotips, la banalització dels espais de poders femenins, la falta 

d’oportunitats ens les esferes de poder i els espais públics, i el sexisme vigent en molts espais 

professionals.  

Per això cal encara fer un pas endavant perquè les polítiques de les dones adquireixin la centralitat 

necessària dins dels nostres ajuntaments per poder incidir proactivament sobre les causes de les 

desigualtats i no només fent front a les seves conseqüències. Revisar des de la perspectiva de gènere les 

institucions o organitzacions a nivell intern i extern i identificar aquelles pràctiques que contribueixen a 

reproduir el sexisme en la nostra societat, és fonamental per superar les desigualtats existents.  

Avui 8 de març reforcem l’aposta del món local per la igualtat efectiva, sota el rastre del paper històric i 

pioner dels grups feministes perquè puguem estirar del mateix fil per teixir un horitzó comú on la diversitat 
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i la sororitat sigui un únic reclam contra les desigualtats i el patriarcat. I aquest camí l’hem de fer plegats 

dones i homes, en la mateixa direcció, tot sabent que una societat no és completa si no reconeix ni 

reparteix la riquesa, simbòlica i material, amb l’altra meitat, en totes les esferes de la vida.  

14 .- INFORMACIONS DE GESTIÓ: 
 
14.1 Àrea de Servei a les Persones 
 
El Sr. Alcalde dóna compte del decret 340/2016, de 23 de desembre,  de concessió d’ajuts escolars pel 
curs 2016-2017, per un import de 80 euros per alumne, havent resultat beneficiaris  82 alumnes de 
l’escola Ceip Sant Jordi, 16 alumnes de l’IES Quercus, 6 alumnes  de l’Institut SIMS Cardener, i 7 infants 
de la Llar d’infants Reixics amb un import de 60 euros. 
 
La Sra. Elisa Carvajal, regidora d’acció social, joventut i esports i hisenda dóna compte de les següents 

activitats:  

o Preparació de la cursa puntuable pel circuit ARCS i la caminada popular prevista pel proper dia 

26 de març de 2017. 

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

o Colònies de gats: S’ha seguit  la captura  i control d’animals al nucli de Fals i s’han iniciat 

controls a Canet de Fals i Fonollosa. Es segueix el protocol de sempre, es a dir, marcar i control 

sanitari i fer esterilització. Els animals petits i mansos es deriven a la protectora Seproan i els 

animals adults i salvatges es gestionen a través d’una clínica veterinària. Es detallen el nombre 

d’animals i les actuacions realitzades  a cadascun dels nuclis de Fals, Canet de Fals i Fonollosa.  

o Captura de coloms: Des del mes de gener s’ha fet una captura de 18 exemplars al nucli de Fals. 
 

o Prevenció de riscos a la llar per a la gent gran: Es faran unes xerrades a càrrec de professionals 
de l’Àrea Bàsica de Salut de Sant Joan de Vilatorrada, amb la col·laboració de la Fundació 
Mafre. Les dates previstes són: 16 de març a Fals, 17 de març a l’Ajuntament i 21 de març a 
Canet de Fals. 

o Analítiques d’aigua de fonts públiques: Es disposa dels resultats de les analítiques realitzades el 
novembre de 2016 a les cinc fonts: Font de Fonollosa, Font del Balç, Font de Pere Jutge, Font 
dels Pins i Font de les Oliveres. 
Les fonts de Fonollosa, del Balç, de les Oliveres i dels Pins es qualifiquen com a “Aigua no apta 
per al consum humà”, per quan no compleixen els criteris mínims de potabilitat. La Font de Pere 
Jutge es qualifica com a “Aigua sense garantia sanitària”, no rep cap tipus de tractament 
desinfectant però els resultats compleixen els criteris mínims de potabilitat. 
Es recomana retolar les fonts més freqüentades per tal d’informar als usuaris de l’estat de 
l’aigua. 

o Millores sanitàries en pous i dipòsits:  La diputació de Barcelona ha concedit un ajut de 
55.648,00 euros  en el marc de les Meses de concertació del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-
2019. 

o Programa “Anem al teatre”: S’ha rebut l’informe del curs 2015-2016, amb una participació del 
79,8%. El preu de l’entrada de l’alumnat ha estat de 5,20 euros i també s’ha practicat una 
reducció en el preu del desplaçament. 

o Torres de Fals: S’ha celebrat una reunió amb la Subdirecció General del Patrimoni Arquitectònic, 
Arqueològic i Paleontològic, i responsable dels Serveis Territorials de la Catalunya Central. Per 
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part del Departament de Cultura s’ha adoptat el compromís de sol·licitar a l’Institut Geològic de 
Catalunya la realització d’un estudi geològic més ampli per valorar la degradació del basament o 
penya de roca on està situada la Torre Nova, així com estudiar més detalladament els 
despreniments de l’arc de l’antic pont. També es recomana iniciar el tràmit per declarar l’església 
de Sant Vicenç de Fals Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), després d’iniciar el tràmit per a la 
declaració de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) el passat 11 de gener de 2017. 
També informa de la reunió realitzada amb el Cap del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de 
la Diputació de Barcelona per tractar temes relacionats amb les Torres de Fals, tant de la Torre 
Nova com de l’Església de Sant Vicenç. 
 

 
 14.2. Àrea de Servei al Territori 
 
El Sr. Francisco Vizcaíno, regidor responsable de manteniment i via pública, dóna compte de les 
següents actuacions realitzades per la brigada municipal: 
 

o Fonollosa: Reparació avaria a la calefacció de l’Ajuntament, revisió dels extintors, repartir sal als 
camins i carrers dels quatre nuclis de població, desembussar clavegueram del carrer Sant Jordi, 
treure herba i plantar arbres al parc dels ametllers, trinxar restes del punt de poda, instal·lació 
d’alarma i panell de llum led a l’ajuntament, construcció del traster a la fàbrica, reparació i 
construcció d’un tram de vorera al carrer Major , reparació del campanar. 

o Fals: Col·locació de cartells a les cases localitzades al camí de Santandreu, plantar nous arbres 
a la zona verda de Fals, trinxar restes al punt de poda, construcció de mur a l’edifici Can Tagore, 
neteja dels carrers de Fals, ensulfatar zones verdes. 

o Canet de Fals: Desmuntar panells i llums de Nadal, reparació de voreres, reparació i adequació 
de les  portes a la llar d’infants, bombeig d’aigües residuals, neteja de zona verda de pneumàtics, 
instal·lació de plaques dels carrers, instal·lació del cartell indicatiu de Can Homs, trinxar restes al 
punt de poda, transport de l’escenari, instal·lació de senyal a les deu ultimes, reparació de la 
caldera de biomassa a la llar d’infants, neteja de carrers. 

o Camps: Muntatge i instal·lació de les prestatgeries metàl·liques del banc d’aliments, neteja 
d’herbes a tocar de la carretera, instal·lació elèctrica de l’habitatge de les escoles, trinxar restes 
vegetals del punt de poda. 
 

El Sr, Alcalde informa que es va rebre un requeriment del Síndic de Greuges per a retirar els pneumàtics 
als que s’ha fet referencia. 
 
El Sr. Xavier Camarasa, responsable d’Obres públiques i serveis, món rural i noves tecnologies, informa 
de les següents actuacions dutes a terme: 

o Recollida selectiva: Fent una comparativa del període setembre-desembre 2015 amb el mateix 
període 2016 ha millorat un 19% després del canvi efectuat que va consistir en reduir en 38 
unitats el nombre de contenidors. Actualment hi ha 23 àrees completes de recollida selectiva. 
Explica que pel que fa els envasos  es coneix el pes exacte dels contenidors però en el cas del 
paper i vidre les dades no son fiables el 100%. 

o Seguretat i indicacions a la carretera BV-3008: La Diputació instal·larà senyals de perill de 
despreniments i de limitació de velocitat a 70 KM/h en el tram de Cal Jaume Cases a Cal 
Esquerrà. S’ha aprovat la instal·lació de senyals indicatives del nucli de Camps a la cruïlla del 
Molí de Boixeda. S’ha iniciat l’actuació de posar xarxa de protecció contra despreniments a la 
part de mancava de la pendent que hi ha sota de l’inici del pas de Camps. 

o Seguretat i indicacions a la carretera BV-3012: La Diputació instal·larà bandes transversals 
d’alerta a cada costat de l’accés a Fals per l’Avinguda dels Ametllers i es desplaçarà el cartell 
indicatiu de “Fonollosa 10” a l’altre costat de l’accés on s’indica “Sant Joan de Vilatorrada”. 
També es desplaçarà el cartell indicatiu de “Les Torres de Fals” a l’altre costat ja que en la 
ubicació actual limita la visibilitat als vehicles que surten de Fals. 
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o Camins: S’ha arranjat el camí Vell de Fals, des de la carretera fins al carrer de les escoles, fent 
una repassada de pista i vorals i aportació de grava. També s’ha iniciat l’arranjament del tram del 
camí de Clarena que va des del nucli de Camps fins la cruïlla del camí de Cal Passadret. 

o Cartells indicadors: S’han instal·lat  cartells indicadors de cases al camí del Mas Oms a Sant 
Joan de Vilatorrada (Equinura, cal Ramon, Mas Oms i ca l’Enciam) 

El Sr. Joan Badia  diu que la recollida dels contenidors de vidre no és el 100% eficaç per quan al barri de 
la  Solana no es va recollir vidre. Per tant cal preguntar-se si, al no disposar de dades correctes, es 
prenen les decisions encertades. 
 
 
14.3. 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 de l’Alcaldia 38/2017, de 8 de febrer, pel qual es contracta el Sr. Francesc Castells Rojas 
com a conserge i personal de manteniment per substitució amb motiu d’haver-se produït un 
situació d’IT. 

o Decret de l’Alcaldia 35/2017, d’1 de febrer, pel qual es contracta la Sra. Ma. Carme Rodríguez 
Sánchez, per raó d’acumulació de tasques i circumstàncies de la producció,  en qualitat  
tècnic auxiliar de servei a les persones 

o Decret 51/2017, de 23 de febrer, pel qual s’acorda prorrogar, per un període de 2 mesos, el 
nomenament com a funcionària interina de la Senyora  Esther Casado Muñoz,  per raó d’excés o 
acumulació de tasques, en qualitat d’auxiliar administrativa dins l’àmbit de l’àrea de secretaria-
intervenció. 

o Decret 36/2017, de 7 de febrer, pel qual s’accepta la renuncia voluntària de la Sra. Olga 
Brucart Suades, al lloc de treball de netejadora  i, en conseqüència es declara extingida 
la relació laboral amb aquest Ajuntament amb efectes a partir del dia  21 de febrer de 
2017. 

 
15.- PRECS I PREGUNTES 

No se’n formulen 

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

 
 


