
El passat 13 de juny es va constituir 
l’Ajuntament pel mandat 2015-2019, 
després que els resultats de les eleccions 
municipals van donar una composició de 
5 regidors a Junts-ERC (438 vots), que va 
obtenir la majoria absoluta, i 4 regidors a 
CiU (293 vots).

Els membres de l’Ajuntament són:
Grup de Junts – ERC:
Sr. Eloi Hernàndez i Mosella  
Sra. Elisa Carvajal i Rojas
Sr. Paco Vizcaino i Guerrero
Sr. Xavier Camarasa i Palomes
Sra. Montserrat Serra i Prat
 
Grup de CiU:
Sr. Joan Grau Comas
Sr. Joan Badia Lladó
Sra. Àfrica Rodríguez Escoda
Sr. Jordi Barcons Jiménez

En el moment de la investidura, Eloi 
Hernàndez i Mosella va ser escollit alcalde 
amb 5 vots a favor (els del seu grup) i 4 
vots en blanc dels membres de CiU, que 
en boca del seu portaveu, Joan Grau, va 
expressar que volien “fer entendre que és 
un vot totalment constructiu, i al mateix 

temps expectant. Estem expectants per 
saber quin és el programa de treball que es 
presenta i l’organització de les regidories”.

En el discurs posterior, el nou alcalde va 
manifestar:
“Ser i fer d’alcalde de Fonollosa és una res-
ponsabilitat que encaro amb moltes ganes i 
il·lusió, però també amb molta seriositat i 
sent conscient de les dificultats que moltes 
famílies estan passant. Així, el nou Govern 
que avui constituirem ens marquem com a 
prioritat ajudar les persones que més ho 
necessiten, i vetllar perquè tots els veïns 
de Canet, Fals, Camps i Fonollosa gau-
dim d’uns serveis i uns pobles dignes que 
millorin i assegurin la nostra qualitat de 
vida. Viure bé al territori, és fonamental 
per assegurar el nostre futur.
També continuarem treballant i potenciant 
la cultura, l’educació, el món rural, els 
joves, la gent gran, i el desenvolupament 
turístic i econòmic del municipi.
I això creiem que ho hem de fer junts, 
plegats, la gent dels quatre pobles. De fet, 
aquesta és la idea que vam defensar durant 
la campanya, que defensem i que defen-
sarem. La idea de cohesió, de sentiment 
a una comunitat, i de deixar de banda 

Es constitueix l’Ajuntament
per al mandat 2015 – 2019
Composen el Ple municipal 5 membres de Junts-ERC  i 4 de CiU

EDITORIAL

Govern 
obert

Per garantir un bon Govern 
aquest ha de ser obert, 
transparent i comunicatiu. 
La gent dels pobles ha de 
tenir accés a la informació 
pública, conèixer l’activitat, 
controlar les seves actua-
cions i exigir-ne responsa-
bilitats per aquestes, si és 
el cas.

Així doncs, el Butlletí in-
formatiu municipal serà 
una de les principals eines 
que el nou Govern tindrem 
per fer-vos partíceps de les 
decisions de l’Ajuntament. 
Es complementarà amb 
altres canals, com la infor-
mació més actualitzada i al 
dia a dia que anirem pen-
jant a la pàgina web i les 
reunions que convocarem 
anualment a cada un dels 
pobles. Volem potenciar les 
noves tecnologies, i estu-
diarem implementar altres 
sistemes ben aviat.

En l’època que estem vi-
vint, no podem deixar de 
banda els canals de comu-
nicació tradicionals (i mol-
tes vegades més efectius): 
les visites a l’Ajuntament, 
les trucades telefòniques, 
o la xerrada a peu de carrer. 
Teniu les portes obertes i 
estem a la vostra dispo-
sició per ajudar-vos en tot 
allò que estigui al nostre 
abast. Us volem escoltar i 
us necessitem per tirar el 
municipi endavant!
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Els nou membres que constitueixen l’Ajuntament

Fonollosa
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Butlletí informatiu



El mateix dia del Ple d’investidura 
l’alcalde va firmar el Decret de de-
legació de competències als regi-
dors i, per tant, va quedar format 
el Govern municipal. Després que 
aquesta darrera legislatura hi hagués 
un Govern d’unitat dels 9 regidors 
de l’Ajuntament, no s’ha reeditat 

l’acord tot i que els dos grups de 
l’Ajuntament han manifestat la vo-
luntat de màxima entesa i de treball 
conjunt dels temes municipals. Així 
doncs, el Govern està format pels 
5 regidors de Junts-ERC, mentre 
que els 4 de CiU formaran el grup a 
l’oposició.

Signatura del decret de composició del Govern

El nou Govern de l’Ajuntament
Està integrat pels 5 regidors de Junts-ERC

recels i prejudicis té avui un suport 
majoritari. Volem tractar a tothom 
amb igualtat. Respectant, escoltant, 
complint i fent complir. L’Ajuntament 
ha de predicar amb l’exemple. Defen-
sem els valors d’un Consistori més 
transparent, comunicatiu, amable 
i atent als problemes de la gent. I 
el cert és que per primera vegada 

tindrem l’oportunitat de liderar i 
encapçalar un canvi en la manera 
de fer i d’executar les polítiques de 
municipals.
“Els canvis fan por”, diem sovint. La 
veritat és que, en general, no crec que 
ningú hi hagi de patir massa. És un 
canvi en positiu, per mirar endavant 
i intentar fer les coses al màxim de bé 

possible, sobretot sent molt cons-
cients que estem a l’Ajuntament per 
representar a tota la comunitat, i que 
gestionem uns diners que són de tots, 
i amb els quals no podem jugar. Per 
tant, ho hem de fer amb responsabili-
tat, dedicació i atenció”.

COMPOSICIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL
AlcAlde - regidors/es regidories

Eloi Hernàndez i Mosella Alcalde
Educació
Urbanisme
Comunicació i Transparència

Elisa Carvajal i Rojas 1a Tinent d’alcalde
Acció Social
Joventut i Esports
Hisenda

Paco Vizcaino i Guerrero 2n Tinent d’alcalde
Administració i Governació
Manteniment i Via Pública

Montserrat Serra i Prat 3r Tinent d’alcalde
Cultura i Turisme
Salut Pública

Xavier Camarasa i Palomes Obres públiques i serveis
Món rural i Noves Tecnologies

Les atribucions de les regidories són:

Àrea de serveis a les Persones
 Regidoria d’Educació

Política municipal en matèria de 
suport a l’educació infantil, primària 
i secundària. Gestió, seguiment i 
control dels centres educatius: llar 
d’infants i escola. Manteniment i 
conservació dels centres educatius. 
Relacions amb la comunitat educa-
tiva.

 Regidoria d’Acció Social
Política municipal en matèria 
d’atenció social i per la igualtat: 
serveis socials, atenció i dinamitza-
ció de la gent gran i infància. Banc 
d’aliments. Ajudes socials, beques i 
bonificacions. Foment del volunta-
riat, la solidaritat, i de la formació 
i el coneixement reglat i no reglat. 
Lleure educatiu.

 Regidoria de Joventut i Esports
Política municipal de promoció 
de les activitats dedicades als 
joves i de foment de l’esport. 
Foment de la col·laboració amb les 
entitats juvenils i la participació 
dels joves. Manteniment, gestió i 
dinamització de les instal·lacions 
esportives. Foment de les activitats 
i col·laboració amb les entitats 
esportives.

 Regidoria de Cultura i Turisme
Política municipal en matèria 
de foment de la cultura, 
l’associacionisme i la promoció 
turística i econòmica del municipi. 
Suport i seguiment de les festes 
de caràcter públic i les entitats 
que les organitzen. Bibliobús. 
Promoció i dinamització del turisme: 
col·laboració amb iniciatives 
privades i organitzar activitat 
pública. Fires. Consum. Protecció, 
conservació, dinamització i difusió 



del patrimoni històric, artístic, 
cultural i natural.

 Regidoria de Salut Pública
Política municipal en matèria de 
protecció, prevenció i promoció de 
la salut. Relacions amb els òrgans de 
l’administració sanitària. Control de 
plagues.

 Regidoria de Comunicació i 
Transparència
Política municipal en matèria de 
comunicació i transparència. Fo-
mentar les vies de comunicació amb 
el veïnatge, actualitzar i ampliar els 
continguts i la intensitat comunica-
tiva: butlletí municipal, pàgina web, 
cartelleres, i altres mitjans. Desenvo-
lupar accions per un ampli compli-
ment de la Llei de Transparència, 
facilitant-ne l’accés al conjunt de la 
població.

Àrea de serveis al Territori
 Regidoria d’Urbanisme

Política municipal en matèria ur-
banística. Llicències d’obres majors 
i menors, expedients de protecció 

de la legalitat urbanística i altres. 
Llicències d’activitats ambientals. Se-
guiment dels treballs per l’aprovació 
definitiva del Pla d’Ordenació Urba-
nística Municipal (POUM).

 Regidoria de Manteniment i Via 
Pública
Ordenació general i seguiment de la 
brigada municipal.  Mobiliari urbà i 
ornat públic. Gestió i manteniment 
de zones verdes.

 Regidoria d’Obres Públiques i 
Serveis
Política municipal en matèria 
d’obres públiques, equipaments i 
infraestructures. Residus, serveis 
d’enllumenat, aigua i altres. Control 
i seguiment d’aquests serveis. Estalvi 
energètic.

 Regidoria de Món Rural i Noves 
Tecnologies
Política municipal de suport i pro-
moció del sector agrícola i ramader. 
Camins rurals. Foment dels produc-
tes d’origen. Medi ambient. Plans 
d’emergències, prevenció d’incendis 
forestals i protecció civil.

Política municipal en matèria 
d’aplicació i promoció de noves 
tecnologies a l’administració local, i 
de servei a la ciutadania: cobertura 
mòbil, internet, tdt i altres.

Àrea de Gestió de Recursos i 
Governació

 Regidoria d’Administració i 
Governació
Política de recursos humans de 
l’Ajuntament. Organització munici-
pal i formació. Negociació col·lectiva 
del conveni i acords laborals amb el 
personal.
Política municipal en matèria de 
transports públics i mobilitat; segu-
retat ciutadana. Convivència ciuta-
dana i civisme. Seguiment dels plans 
de mobilitat.

 Regidoria d’Hisenda
Política pressupostària i de finança-
ment municipal. Execució i control 
del pressupost. Ordenances fiscals 
i resolucions en matèria de gestió 
tributària. Tresoreria.

tant, no estan donats d’alta a la 
seguretat social), s’estableixen les 
indemnitzacions per assistència a les 
sessions dels òrgans col·legiats:

Plens ordinaris 65 €
Plens extraordinaris 65 €
Juntes de Govern Local 220 €

Així, els altres regidors a Govern, 
Francisco Vizcaino i Xavier Ca-
marasa, rebran una indemnització 
mensual de 440 euros (sempre 
que assisteixin a les dues Juntes de 
Govern al mes), més 65 euros si hi 
ha algun ple ordinari o extraordina-
ri [a aquestes quantitats també cal 
descomptar-hi l’IRPF corresponent].
Els 4 regidors del grup de CiU,  re-

bran l’indemnització de 65 euros per 
assistència a plens.

Per altra banda, es va establir que 
els Plens ordinaris es celebraran el 
segon dimecres, no festiu, de cada 
dos mesos, a 2/4 de 9 del vespre. 
El primer Ple serà el dimecres 9 de 
setembre.
Tots els punts van ser aprovats per 
unanimitat dels 9 regidors del Ple.

S’aproven les retribucions als regidors
i la periodicitat dels Plens
També es crea legalment la Junta de Govern, que es reunirà cada dues setmanes
En el Ple extraordinari celebrat el 
dimecres 8 de juliol, es van aprovar 
les retribucions i indemnitzacions 
que percebran els diversos regidors 
per desenvolupar les seves tasques, 
amb unes quantitats que suposen 
mantenir l’actual  partida del pres-
supost de l’Ajuntament: 57.377,40 
euros anuals en total (sous, indem-
nitzacions i seguretat social).
El sou de l’alcalde està calculat en 
base a la quantitat recomanada per 
municipis d’entre 1.000 i 2.000 ha-
bitants, i està cobert al seu 78% per 
una subvenció del Departament de 
Governació de la Generalitat.

Per la resta de regidors que no tenen 
dedicació parcial ni exclusiva (per 

cÀrrec NoM i cogNoMs dedicAciÓ iMPorT MeNsUAl 
BrUT (12 pagues)

Alcalde-President, Educació
Urbanisme, Comunicació i Transparència Eloi Hernàndez i Mosella 95% 1.385,87 €

1a Tinent d’alcalde, Acció Social, Joventut i Esports i Hisenda Elisa Carvajal i Rojas 40% 500,00 €
3r Tinent d’alcalde, Cultura i Turisme, Salut Pública Montserrat Serra i Prat 40% 500,00 €

57.377,40 € 
És el cost anual de les retribucions 
i seguretat social a regidores i regi-
dors, un 3,39% del total del pressu-
post.



Les obres previstes a la coberta 
cultural ja han finalitzat, i van ser 
estrenades als actes de la Festa Major 
de Canet del cap de setmana del 25-
26 de juliol.

Per tal de poder millorar l’acabat 
de la previsió inicial, s’ha asfaltat 
l’espai de les escales, s’ha arranjat 
els laterals d’aquestes amb un mur, 
s’han il·luminat els esglaons, s’ha 
substituït tota la instal·lació elèctrica 
(adequada per fer actes culturals) i 
també s’ha dotat d’enllumenat públic 
la zona de les pistes. L’obra ha tingut 
els següents costos:

- Treballs d’asfaltat, serveis i assen-
tament del terreny (Grup Soler): 

La coberta de Canet s’estrena per la Festa Major
Finalitzen les obres previstes de construcció a l’espai de les pistes de tenis

Treballs de muntatge

La temporada de la piscina municipal arrenca amb força
En aquests moments s’han fet més de 450 abonaments individuals o familiars

Para-sols i gandules noves, bruc a 
les pèrgoles per fer ombra, repin-
tat, asfaltat de la rampa d’accés i 
instal·lació de zona wifi gratuïta. 
Aquestes són algunes de les millores 
fetes les darreres setmanes al recinte 
de la piscina municipal, que va obrir 
la temporada el diumenge 21 de 
juny, i s’allargarà fins el 6 de setem-
bre. La concessió del bar va ser ad-
judicada a Gerard Rouger, que ja se 
n’havia ocupat l’any passat. Enguany 
també comptem amb dos socorris-

tes: el Carles i el Ferran. Igualment a 
l’espai es realitzen diverses activitats 
organitzades per l’AVV La Fulla, com 
el Casal d’estiu, i sessions gratuïtes 
d’aiguagym i balls esportius.

A hores d’ara, més de 450 persones 
ja s’han tret l’abonament de tempo-
rada (individual o familiar), i la re-
captació per tiquets també està sent 
elevada, fruit de les bones tempe-
ratures i la utilització d’altres espais 
esportius, com la pista de vòlei.

Temporada 2015
Fins el  diumenge 6 de setembre, de 
les 11 del matí a les 8 de la tarda.

Infantil:
· Feiners: 2 euros.
· Dissabte o festiu: 2,50 euros.
 
Adult:
· Feiners: 3 euros.
· Dissabte o festiu: 4 euros.
 
Abonament individual per 
temporada
General (a partir de 3 anys): 15 
euros
Jubilats: 13 euros
Minusvàlids: 13 euros

Abonament familiar per temporada
Família 2 membres: 29 euros
Família 3 membres: 42 euros
Família 4 membres: 54 euros
Família 5 membres: 65 euros
Famílies de més de 5 membres, per 
cada membre addicional: 13 euros
 
Els abonaments es tramiten a les ofi-
cines de l’Ajuntament de Fonollosa.

Imatge de la piscina municipal



La coberta recentment estrenada

62.891,34 euros (inclou obres de 
connexió del CAP a la xarxa de 
clavegueram).

- Estructura metàl·lica, adquisició 
i muntatge (Conrad): 28.837,93 
euros

- Redacció del projecte i direcció 
d’obres (Grup Solucions): 9.740,50 
euros

 
Aquesta obra ha estat finançada 
completament per una subvenció de 
la Diputació, de 104.528,80 euros.
 
Per altra banda, la instal·lació elèctri-
ca i il·luminació d’espais (D. Castro 
instal·lacions) ha tingut un cost de 
12.138,70 euros (segons pressu-
post), i ha estat sufragada en part 
gràcies a la subvenció d’Inversions 
financerament sostenibles, que 
també va servir per realitzar actua-
cions a Fonollosa, Camps i Fals. Així 
doncs, els quatre projectes executats 
i subvencionats per aquesta línia 
d’ajuts de la Diputació han sigut els 
següents:

ACTUACIONS FETES AMB LA SUBVENCIÓ D’INVERSIONS 
FINANCERAMENT SOSTENIBLES

ProjecTe sUBveNciÓ cosT ToTAl

Pavimentació del Carrer Major de Fonollosa  19.902,43 € 19.771,64 €
Pavimentació del camí de Camps  19.859,79 € 29.426,27 €
Arranjament del clavegueram de Fals  20.124,04 € 24.124,04 €

Enllumenat a la coberta de Canet  8.185,00 € 12.138,70 € 
(pressupost)

TOTAL SUBVENCIÓ 68.071,26 €

L’ANC de Fonollosa organitza
busos per la manifestació de
l’11 de setembre
Com aquests darrers anys, el dia de 
la Diada Nacional, el proper 11 de 
setembre, després dels actes institu-
cionals de Cal Xamal sortiran busos 
des de Fonollosa i Fals cap a la 
manifestació que es farà a la Meridia-
na de Barcelona: “Via lliure cap a la 
República Catalana”.

La inscripció s’ha de fer des d’un 
formulari web, fins esgotar places 
i cada lloc té un cost de 10 euros. 
Per qualsevol dubte, us podeu posar 
en contacte amb l’ANC-Fonollosa: 
fonollosa@assemblea.cat

L’equip de Govern ha decidit 
acollir-se a l’aplicació del coefi-
cient d’actualització dels valors 
cadastrals previst per al 2016, que 
suposarà una reducció del 30%. La 
Gerència Regional del Cadastre de 
Catalunya – Barcelona va demanar 
a l’Ajuntament que es determinés 
abans del 31 de juliol, tot indicant 
que els valors cadastrals vigents 
de les finques i el preu de mercat 

supera el 50% (per sobre de la 
realitat).
 
Aquest desequilibri ve donat pel fet 
que la revisió cadastral tant rústica 
com urbana es va fer l’any 2007, en 
plena bombolla immobiliària, i els 
valors que van resultar han patit un 
gran desajust amb la situació actual.
Aquesta reducció s’entén que té 
conseqüències positives per a la 

majoria de la població dels pobles, ja 
que afectarà a diversos tributs, com 
la renda i les plusvàlues. Quant a 
l’Impost de Béns Immobles (IBI, que 
és de competència municipal), en el 
seu moment s’haurà de determinar 
l’ajust dels coeficients per garantir 
que es mantenen els ingressos a les 
arques municipals que permeten 
pagar els serveis a les persones.

Es reduiran el 30% els valors cadastrals



Es crea l’apartat de transparència
a la pàgina web municipal
En compliment al compromís de 
l’actual Govern amb la transparèn-
cia i l’obertura de l’Ajuntament als 
ciutadans, i avançant-nos a les obli-
gacions de la Llei de Transparència 
(que són a partir de gener de 2016), 
s’ha creat un apartat a la pàgina web 
municipal (www.fonollosa.cat) on es 
poden començar a trobar les prime-
res dades d’accés ciutadà.

Creiem d’especial interès tot allò que 
fa referència a com es gestionen els 
diners de tots. Per això hi podreu 
trobar informació dels pressupostos, 
retribucions i costos de càrrecs elec-
tes i treballadors de l’Ajuntament. 
Conscients que la informació encara 

és molt limitada, l’equip actual es 
compromet a fer un tractament i una 
exposició més entenedora i extensiva 
de cara a les anualitats següents, que 
seran les que es gestionaran pròpia-
ment des del present Govern.

De la mateixa manera que en un dels 
apartats anteriors s’ha informat de 
les retribucions i indemnitzacions 
aprovades per als càrrecs polítics, 
publiquem la composició de la plan-
tilla de personal de l’Ajuntament, 
i els sous fixats que perceben. En 
conjunt, la despesa de personal és 
de 533.747,59 euros, i represen-
ta un 31,55% del pressupost de 
l’Ajuntament (pràcticament igualat 

a la mitjana en ajuntaments de les 
mateixes característiques).

El total mensual que es mostra és 
brut i, en general, es multiplica 
per 12 pagues ordinàries més dues 
d’extraordinàries (en alguns casos, 
menors al sou mensual). Els llocs 
temporals i el d’educadora de suport 
i monitora d’esports, els contractes 
són menors als 12 mesos.

533.747,59 € 
És el cost anual del sou del perso-
nal municipal i seguretat social, un 
31,55% del total del pressupost.

L’Ajuntament reclama que els consultoris mèdics
tornin a obrir a les tardes
L’alcalde de Fonollosa i la regidora 
de Salut Pública es van reunir amb 
el director de l’EAP de Sant Joan de 
Vilatorrada, el doctor Javier Boné, 
per traslladar-li la preocupació pels 
canvis d’horaris als consultoris 
mèdics del municipi, que han fet 
que les visites dels professionals 
siguin només als matins. Des de 
l’Ajuntament es va fer la petició que 
revisin l’organització horària, i que 
tornin a oferir servei en les franges 
de la tarda, per facilitar que les per-
sones que treballen als matins també 
s’hi puguin anar a visitar, i evitar 
que s’hagin de canviar de metge i 
de CAP. La resposta de la Direcció 
de la regió sanitària va ser proposar 
una nova reorganització del servei, 
que faria que el mateix equip de 
metge i infermera visitessin junts en 
el mateix horari dels consultoris, i 
oferir una oferta conjuntament amb 
els municipis d’Aguilar i Rajadell, 
de manera que cada dia hi hauria 
els dos professionals al territori, i els 
pacients es podrien visitar indistin-
tament als diversos CAP sabent que 
sempre hi trobaran el seu metge. 
Les atencions continuarien essent 
tres dies a Fonollosa, i dos a Fals i 

CONSULTORIS LOCALS 2015
Consulta mèdica Dra. Elena Serra Buxeda

A partir del 3 d’agost de 2015
coNsUlTori dies HorAri

Aguilar de Segarra Dilluns i dimecres 12:00 a 13:00h

Rajadell Dimarts i dijous 13:30 a 14:30h

Fonollosa Dilluns, dimecres i divendres 08:30 a 10:00h

Canet de Fals Dimarts i dijous 08:30 a 10:00h

Fals Dimarts i dijous 12:00 a 13:00h

CAP Sant Joan de Vilatorrada
Av. Torrent del Canigó 2
08250 SANT JOAN DE 
VILATORRADA
Horari: dissabtes, diumenges i 
festius de 08 a 21 h

CAP Bages
C. Soler i March, 6
08242 Manresa
Horari: dilluns a diumenge
de 21 a 08h

Canet. També s’augmentarà les hores 
d’atenció a domicili que, segons la 
Direcció, volen potenciar per asse-
gurar que tothom té el servei que 
necessiten. A la tarda no és possible 
oferir servei, ja que hauria de ser 
amb metges diferents, i consideren 
que aquelles persones que els matins 

treballen es poden desplaçar sense 
problema a St. Joan, on hi ha servei 
d’urgències fins a les 9 del vespre.

Aquests canvis està previst que es 
posin en marxa les properes set-
manes, de la qual cosa s’informarà 
oportunament.

L’horari i punts d’atenció continuada i urgent són:



RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL
Relació de llocs de treball i retribucions segons categoria - 2015

Personal funcionari 2015
deNoMiNAciÓ
de lA PlAçA grUP Niv.

cd siTUAciÓ lAB. Hores 
seTMANAls soU c.d. c.e. ANTigU. ToTAl MeNsUAl 

BrUT

SECRETARiA
iNTERVENCió A2 20 FUNCiONÀRiA 37,50 958,98 € 439,70 € 1.657,44 € 312,93 € 3.369,05 €

ADMiNiSTRATiVA
ÀREA iNTERVENCió C1 14 FUNCiONÀRiA 37,50 720,02 € 305,01 € 1.101,68 € 210,48 € 2.337,19 €

Personal laboral 2015
deNoMiNAciÓ
de lA PlAçA grUP Niv.

cd siTUAciÓ lAB. Hores 
seTMANAls soU c.d. c.e. ANTigU. ToTAl MeNsUAl 

BrUT

AUx.ADMiNiSTRATiVA
SERVEiS 
D’URbANiSME

C2 10 iNDEFiNiT NO Fix 37,50 599,25 €  215,19 € 1.101,68 € 125,31 € 2.041,43 €

ADMiNiSTRATiVA
SERVEiS A LES
PERSONES

C1 14 iNDEFiNiT NO Fix 37,50 720,02 € 305,01 € 489,60 € 78,93 € 1.593,56 €

AUx.ADMiNiS. C2 9 iNDEFiNiT NO Fix 37,50 599,25 € 203,97 € 266,26 € 53,70 € 1.123,18 €
CAP bRiGADA C2 9 iNDEFiNiT NO Fix 37,50 599,25 € 203,97 € 932,72 € 35,80 € 1.771,74 €
OPERARi DE MANTE-
NiMENT E 7 LAbORAL iNTER 37,50 548,47 € 181,50 € 337,82 € 1.067,79 €

CONSERGE / MANTE-
NiMENT SERVEiS E 7 iNDEFiNiT NO Fix 37,50 548,47 € 181,50 € 300,26 € 26,94 € 1.057,17 €

DiRECTORA LLAR 
D’iNFANTS A2 16 iNDEFiNiT NO Fix 37,50 958,98 € 349,93 € 668,48 € 34,77 € 2.012,16 €

MESTRA iNFANTiL A2 16 iNDEFiNiT NO Fix 37,50 958,98 € 349,93 € 51,72 € 34,77 € 1.395,40 €
EDUCADORA iNFANTiL C1 11 iNDEFiNiT NO Fix 37,50 720,02 € 237,62 € 579,71 € 184,17 € 1.721,52 €
EDUCADORA DE 
SUPORT C1 11  LAbORAL iNTERí 20,00 383,94 € 126,72 € 27,58 € 538,24 €

*10 mesos
EDUCADORA iNFANTiL C1 16 LAbORAL iNTERí 37,50 720,02 € 349,93 € 51,72 € 26,31 € 1.147,98 €
PERSONAL DE NETEJA 
ESCOLA E 7 iNDEFiNiT NO Fix 37,50 548,47 € 181,50 € 211,94 € 26,94 € 968,85 €

PERSONAL DE NETEJA 
ESCOLA E 7 iNDEFiNiT NO Fix 37,50 548,47 € 181,50 € 211,94 € 26,94 € 968,85 €

PERSONAL DE NETEJA 
LLAR D’iNFANTS E 7 LAbORAL iNTERí 22,75 332,76 € 110,12 € 128,59 € 571,47 €

PERSONAL DE NETEJA 
SERVEiS CENTRALS E 7 iNDEFiNiT NO Fix 23,44 342,79 € 113,44 € 132,46 € 8,42 € 597,11 €

MONiTORA ESPORTS C2 9 iNDEFiNiT NO Fix 5,63 89,89 € 30,60 € 227,31 € 2,69 € 350,49 €
*9 mesos

Personal temporal - Plans d’ocupació i cobertura de baixes 2015
deNoMiNAciÓ
de lA PlAçA grUP Niv.

cd siTUAciÓ lAB. Hores 
seTMANAls soU c.d. c.e. ToTAl MeNsUAl 

BrUT

PEó bRiGADA E 7 PLANS D’OCUPACió 37,50 548,47 € 181,50 € 337,82 € 1.067,79 €
PEó bRiGADA E 7 PLANS D’OCUPACió 37,50 548,47 € 181,50 € 337,82 € 1.067,79 €
AUx. ADMiNiSTRATiVA 
COMPTAbiLiTAT C2 13 PLANS D’OCUPACió 37,50 599,25 € 282,53 € 618,22 € 1.500,00 €

DiNAMiTZADORA 
GENT GRAN C1 12 TEMPORAL 20,00 383,99 € 138,70 € 161,74 € 684,43 €

DiNAMiTZADORA 
GENT GRAN
(cobertura de baixa)

C1 12 TEMPORAL 20,00 383,99 € 138,70 € 161,74 € 684,43 €

PERSONAL DE NETEJA 
SERVEiS CENTRALS 
(cobertura de baixa)

E 7 TEMPORAL 20,00 292,50 € 96,80 € 113,03 € 502,33 €

SOCORRiSTA PiSCiNA TEMPORAL 37,50 1.054,23 €
SOCORRiSTA PiSCiNA TEMPORAL 24 674,71 €



L’opinió del
nostre grup
Els regidors del grup de CDC aprofitem aquest espai 
del butlletí municipal per poder fer-vos arribar la nostra 
opinió i posicionament, necessari per a poder entendre el 
que en alguns casos pot acabar senzillament en un vot en 
una comissió o Ple Municipal. 
En el primer Ple d’aquesta legislatura vam optar per votar 
en blanc a la investidura del nou alcalde. Aquest va ser un 
vot carregat de simbolisme i us ho volem explicar.
Un vot en blanc del nostre grup perquè vam arribar al 
ple sense cap mena d’informació sobre la composició del 
Govern, sense cap idea sobre l’estructura en regidories 
proposada, ni les delegacions de responsabilitats que 
faria el futur alcalde.
Si bé és veritat que el vot era tècnicament per investir un 
candidat, nosaltres no podíem donar la confiança a una 
única persona, perquè entenem que l’Ajuntament de Fo-
nollosa no pot funcionar si no és amb un equip que com-
parteix responsabilitats, encerts i fracassos, i no teníem 
cap altra informació que la figura del candidat proposat.
Sabem que el nostre vot no té importància numèrica, però 
sí que la té simbòlica, i per això en cap cas preteníem pre-
sentar un vot desfavorable, però tampoc el podíem donar 
positiu. La nostra voluntat no és en cap cas torpedinar les 
accions de govern, hi volem col.laborar aportant el nostre 
granet de sorra, així ho vam fer en el darrer ple ordinari. 
Aquest és el compromís que vam adquirir el dia que vam 
presentar la llista, independentment del resultat obtingut 
el compromís és vigent.
També podreu seguir els nostres posicionaments a 
http://4pobles1equip.blogspot.com.es/

L’encàrrec que ens ha fet una majoria de gent del munici-
pi de liderar el Govern de l’Ajuntament ens il·lusiona i ens 
motiva. Creiem de debò que treballem per cadascuna de 
les 1.400 persones del municipi i per als 4 pobles: Camps, 
Canet, Fals i Fonollosa.
Estem mirant endavant. Ens il·lusiona tant poder avançar 
amb projectes començats com la proximitat d’encetar-ne 
d’altres que estem albirant ja de cara als nous pressupos-
tos, sempre prioritzant l’atenció a les persones que més ho 
necessiten.
En aquest mes i mig de Govern hem tingut ocasió de prendre 
contacte a marxes forçades amb la realitat interna i això ens 
fa adonar que també hem de cercar solucions a vells proble-
mes enquistats des de fa temps per solucionar-los de debò 
i de la millor manera possible. Potser un dels temes més 
sensibles que hi ha sobre la taula és el de l’urbanisme. Hi ha 

AlcAlde i regidors
 eloi Hernàndez, alcalde

hernandezmel@diba.cat - De dll a div, hores a convenir 
URbANiSME, EDUCACió, COMUNiCACió i TRANSPARèNCiA

 eli carvajal, regidora
carvajalre@diba.cat - dilluns, dimecres i dijous
ACCió SOCiAL, JOVENTUT i ESPORTS, i HiSENDA

 Paco vizcaino, regidor
vizcainogf@diba.cat - dilluns, dimarts i divendres
ADMiNiSTRACió i GOVERNACió, i MANTENiMENT i ViA PúbLiCA

 Montse serra, regidora
serrapmnts@diba.cat - dimarts i dijous
CULTURA i TURiSME, i SALUT PúbLiCA

 Xavier camarasa, regidor
camarasapx@diba.cat - dilluns, dimarts i divendres
ObRES PúbLiqUES i SERVEiS, i MóN RURAL i NOVES 
TECNOLOGiES

 regidors de ciU, grup a l’oposició 
4pobles1equip@gmail.com - A hores convingudes o dijous 
de 18 a 20h. a les oficines de l’Ajuntament

serveis sociAls i UrBANisMe
 Treballadora social (Montse reina), dilluns de 9 a 11h.
 educadora social (concepció caelles), dimarts de 10 a 12h.
 Arquitecte (josep vilaseca) i arquitecte tècnic (jaume 

Arimany), divendres de 10 a 12h.
Visites concertades, trucant a les oficines de l’Ajuntament.

serveis MÈdics
La programació de visites als consultoris mèdics la podeu fer 
per:
- internet les 24 hores del dia a: www.gencat.cat/ics 
- Telèfon:  93 872 67 50, de 08.00 a 21.00h de dilluns a 
divendres no festius
en cas d’emergència vital, truqueu al 112. Per a tota la 
resta de temes de salut, truqueu al 061.

c/ de l’Església, s/n
08259 Fonollosa
T.93 836 60 05
fonollosa@diba.cat

HorAri oficiNes AjUNTAMeNT
de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 del migdia.
dijous, de 2/4 de 5 a 8 de la tarda (juliol i agost tancat)

edita: www.fonollosa.cat

assumptes greus no resolts que poden derivar en serioses 
responsabilitats pel propi Ajuntament. Sent conscients de 
la complexitat de la matèria hem de comprendre que estem 
parlant de coses que són de tots i que això afecta la gestió 
dels diners comunitaris. Per aquesta raó és de la màxima ur-
gència trobar les correctes vies resolutòries i assegurar que 
no existeixi cap marge de dubte en les actuacions que es fa-
cin a partir d’ara. Els ajuntaments som esclaus d’una norma-
tiva superior que no ens agrada, d’una Llei moltes vegades 
absurda i que no s’adapta a les necessitats de la realitat, però 
que hem de complir. El control als ajuntaments és cada ve-
gada més intens però la veritat és que és responsabilitat de 
tots fer les coses ben fetes. És per això que també demanem 
la vostra col·laboració i la corresponsabilitat. Pel bé de tots, 
agafem el repte de fer les coses bé.
www.juntsxfonollosa.cat

Mirem endavant


