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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 

11 DE NOVEMBRE DE 2010 
 
 

  
 

 
MEMBRES ASSISTENTS 
 
Alcalde President  Sr. Jaume Serarols Beltran 

 
1er. Tinent d’Alcalde Sr. Alfons Parcerisas Rosanas 
2n. Tinent d’Alcalde Sr. David Fàbrega Casellas 
3er. Tinent d’Alcalde Sr. Carles Soler Serra 
Regidor Sr. Josep A. Moya Membrive 
Regidor Sr. Agustí Lleyda Basiana 
Regidor Sr. Ernest Sánchez Molina 
Regidora Sra. Eva Juvert i Vila 
Regidora Sra. Montserrat Barea Prados 
  
Secretària interventora  Sra. Rosa M. Vilà i Pallerola 

 
 
A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Fonollosa, a les 21:00 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, si s’escau, de l’acta del dia 9 de setembre de 2010. 
2. Decrets d’Alcaldia: donar compte i, si s’escau, ratificació. 
3. Seguiment d’acords. 
4. Ordenances Fiscals per a 2011: aprovació provisional. 
5. Transport escolar 2009/2010: aprovació del conveni. 
6. Modificació dels Estatuts de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al 

Sanejament:  aprovació definitiva.   
7. Informacions de l’Àrea de Territori. 
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8. Informacions de l’Àrea de Servei a les Persones. 
9. Informacions de l’Àrea Interna. 
10. Precs i preguntes. 

 
Comprovat el quòrum d’assistència per a una vàlida celebració del ple el President disposa l’inici 
de la sessió. 
 
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ ACTA DEL DIA 9 DE SETEMBRE DE 2010. 
 
Vist l’esborrany-minuta de l’acta de sessió ordinària del ple de l’Ajuntament celebrada el 9 de 
setembre de 2010, el qual ha estat tramés als membres del consistori,  
 
Vist que per part del Sr. Moya  es proposa ampliacions al redactat, 
 
S ’ A C O R D A  : 
 
Únic. Aprovar l’acta de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament celebrada el dia 9 de setembre 
de 2010 amb les  següents correccions: 
En el punt núm. 1, últim paràgraf afegir: “El Sr. Moya vol fer constar que en un principi es van 
marcar cinc àrees i que en el projecte es van reduir a quatre” 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat.  

 
2. DECRETS D’ALCALDIA: DONAR COMPTE I, SI S’ESCAU, RATIFICACIÓ 
 

2.1. Es dóna compte dels decrets dictats per l’Alcaldia que es relacionen en el següent 
quadre i s’anuncia que el resum restarà exposat en el tauler d’anuncis de la 
corporació: 

TEMA DATA AREA COMENTARI 

LLICÈNCIES D'OBRES 31/082010 TERRITORI CONCESSIÓ prorroga llicencia municipal d'obres a Isidre Estany 
Serarols,  exp. 81/2009  
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APROVACIO FACTURES 31/082010 AREA INTERNA APROVACIÓ relació de factures F/2010/11 de data 31 d'agost de 
2010 

CONTRACTACIÓ DE 
PERSONAL 02/09/2010 AREA INTERNA CONTRACTACIÓ en regim laboral d'interinatge a la Sra. Carla Bas 

Vidiella com a dinamitzadora de la gent gran 

LLICENCIA D'OBRES 07/11/2010 TERRITORI CONCESSIÓ de llicència d'obres a Maria Torras Selga per instal.lació 
elevador a C/ Major, 7, exp. 32/2010 

OCUPACIÓ VIA PUBLICA 09/09/2010 TERRITORI CONCESSIÓ permís ocupació via pública a l'Associació Cultural de 
Veins de Camps, amb motiu de la Fira del Menestral 

AJUTS I SUBVENCIONS 09/09/2010 SERVEIS A LES 
PERSONES 

APROVACIÓ relació d'alumnes de l'Escola Bressol que poden ser 
beneficiaris de l'ajut del Departament d'Educació 

LLICENCIA D'OBRES 09/09/2010 TERRITORI CONCESSIÓ de Llicencia d'Obres a Josep Llobet Planas, exp 
34/2010 per reparar coberta de la masia. 

CONTRACTACIO DE 
PERSONAL 10/09/2010 AREA INTERNA 

CONTRACTACIÓ en regim laboral d'interinatge a la Sra. Maria 
Angels Puig Colillas com a monitora de suport a la Llar d'Infants 
Rexics 

LLICÈNCIA D'OBRES 10/09/2010 TERRITORI REQUERIMENT a Anfra Building, SL pel pagament de la llicencia 
d'obres exp 56/2009 i advertiment de caducitat 

APROVACIO TAXES 16/09/2010 AREA INTERNA  APROVACIO Taxa subministrament d'aigua corresponent al primer 
trimestre de 2010 

AJUTS I SUBVENCIONS 16/09/2010 SERVEIS A LES 
PERSONES 

CONCESSIÓ de subvenció al CEIP Sant Jordi per activitats 
organitzades durant el curs 2009/10 

LLICENCIA D'OBRES 17/09/2010 TERRITORI CONCESSIÓ llicència de legalització d'obres d'habitatge unifamiliar a 
Rafael Caro, exp 33/2010 

AJUTS I SUBVENCIONS 21/09/2010 SERVEIS A LES 
PERSONES 

ACCEPTACIÓ subvenció  concedida pel Departament d'Educació pel 
funcionament de la Llar d'Infants, curs 2009/10 

AJUTS I SUBVENCIONS 16/07/2010 TERRITORI ACCEPTACIO subvenció de la Diputació de Barcelona per l'obra 
"Arranjament del camí de Boixeda" 

LLICENCIA D'OBRES 21/09/2010 TERRITORI CONCESSIÓ de llicència d'obres a Victor Barrabés Anton per 
connexió a la xarxa de clavegueram, exp 36/2010 

LLICENCIES 
AMBIENTALS 22/09/2010 TERRITORI CONCESSIÓ prórroga a M. Cinta Martinez de control inicial parcial 

expedient Llicencia Ambiental 7/2006 

US EQUIPAMENTS 
MUNICIPALS 27/09/2010 ALCALDIA 

AUTORITZACIÓ  al Sr. Eloi Hernadez  en representació d'ERC per 
utilitzar el Consultori Mèdic de Fals per fer-hi una xerrrada sobre la 
Llei de Succesions 

LLICENCIA D'OBRES 28/09/2010 TERRITORI CONCESSIÓ llicencia de legalització a Francisco Cuellar per 
moviment de terres  a Cal Fusé, exp. 23/2010 

NOMENAMENTS 28/09/2010 ALCALDIA NOMENAMENT a la Sra. Maria Serra Llaugí funcionaria de carrera 
com a administrativa, escala administració general, grup C1 

LLICENCIA D'OBRES 30/09/2010 TERRITORI CONCESSIÓ de llicencia d'obres a Jose M. Estebaranz per 
reconstrucció de tanca al C/ Pins, 4-6, exp 39/2010 
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LLICENCIA D'OBRES 30/09/2010 TERRITORI MODIFICACIÓ llicencia d'obres sol.licitada per Jose Llobet Planas, 
exp. 34/2010 

APROVACIO FACTURES 30/09/2010 AREA INTERNA APROVACIÓ de la relació de factures F/2010/12 de data 30 de 
setembre de 2010 

APROVACIO FACTURES 30/09/2010 AREA INTERNA APROVACIÓ de la relació de factures F/2010/13 de data 30 de 
setembre de 2010 

LIQUIDACIO 
PRESSUPOST 01/10/2010 AREA INTERNA APROVACIÓ  de la liquidació del pressupost de l'exercici de 2009 

PLANTILLA PERSONAL 01/10/2010 AREA INTERNA APROVACIÓ DEFINITIVA de les modificacions de la plantilla de 
personal núms. 01/2010 i 02/2010 

APROVACIO TAXES 05/10/2010 SERVEIS A LES 
PERSONES 

APROVACIÓ Taxa per la prestació del servei de Llar d'Infants,mes de 
setembre de 2010. 

LLICÈNCIA D'OBRES 06/10/2010 TERRITORI 
SUSPENSIÓ tramitació expedient concessió de llicencia d'obres núm. 
42/2010  per legalitzar habitatge unifamiliar fins esmena de 
deficiències 

CONTRACTACIO OBRES 07/10/2010 TERRITORI 
DELEGACIÓ de la presidència de la Mesa de Contractació del Projcte 
Complementari d'Urbanitzacio de Canet de Fals, 2a fase a Alfons 
Parcerisas 

LLICÈNCIA D'OBRES 08/10/2010 TERRITORI CONCESSIÓ de prórroga de la Llicencia d'Obres sol.licitada per 
Xarcuteria Juan Moreno, exp. 51/2006 

LLICÈNCIA D'OBRES 08/10/2010 TERRITORI CONCESSIÓ de prorroga de la Llicencia d'Obres sol.licitada per 
Xarcuteria Juan Moreno, exp. 52/2006 

BAIXA TAXES 07/10/2010 SERVEI A LES 
PERSONES 

APROVACIÓ baixa per anul.lació rebuts Taxa per la prestació del 
servei de Llar d'Infants, mesos de maig i juny. 

LLICENCIA D'OBRES 08/10/2010 TERRITORI CONCESSIÓ prórroga llicencia municipal d'obres a Jose A Vall Vall,  
exp. 71/2008, i ordenació retirada cable enllumenat públic.  

PLANEJAMENT 
URBANISTIC 13/10/2010 TERRITORI 

INICI de procediment per a la declaració de caducitat de l'expedient 
de modificació puntual de les NNSS instada per Catalana de 
Perforacions, S.A. 

AJUTS I SUBVENCIONS 13/10/2010 TERRITORI ACCEPTACIO subvenció de la Diputació de Barcelona per l'obra 
"Reparació del pont del camí de Centellas" 

LLICENCIA D'OBRES 13/10/2010 TERRITORI SUSPENSIÓ tramitació expedient concessió de llicencia 37/2010 
d'obres fins dictàmen de la Comissió d'Urbanisme de l'Ajuntament 

LLICÈNCIA D'OBRES 15/10/2010 TERRITORI 
CONCESSIÓ de prorroga de la llicencia municipal d'obres 53/2006, 
sol.licitada per Sandra Moyano per a la construcció d'habitatge 
unifamiliar 

PROTECCIO LEGALITAT 
URBANÍSTICA 15/10/2010 TERRITORI INCOACIÓ expedient de protecció de la legalitat urbanistica per unes 

obres no emparades per llicencia municipal, al C/ Roger d'Erill, 21 

NOMENAMENTS 19/10/2010 ALCALDIA NOMENAMENT a la Sra. Laura Martos com a secretaria accidental 
durant els dies d'absència de la secretaria titular 

LLICENCIA D'OBRES 19/10/2010 TERRITORI CONCESSIÓ de llicencia municipal d'obres a Joan Calmet Pique per 
contrucció de piscina a la finca Ca l'Escloper, exp. 38/2010 
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APROVACIO FACTURES 21/10/2010 AREA INTERNA APROVACIÓ factura d'Electrica Pinto corresponent a la certificació 
única de l'enllumenat públic de Fals 

LLICÈNCIA D'OBRES 22/10/2010 TERRITORI 
CONCESSIÓ prorroga de la Llicencia d'Obres sol.licitada per David 
Cost Aguilera, per la construcció d'un habitatge unifamiliar al C/ 
Joaquim Agut, 40, exp 47/2007 

RECURS CONTENCIOS 
ADMINISTRATIU 25/10/2010 ALCALDIA 

COMPAREIXENÇA I OPOSICIÓ  en el recurs contenciós 
administratiu 457/2009 interposat per Ruben Garcia Alvarez contra 
desestimació reclamacio de responsabilitat patrimonial 

APROVACIO FACTURES 30/10/2010 AREA INTERNA APROVACIÓ de la relació de factures F/2010/14 de 30 d'octubre de 
2010 

APROVACIO FACTURES 30/10/2010 AREA INTERNA APROVACIÓ de la relació de factures F/2010/15 de 30 d'octubre de 
2010 

CONTRACTACIO 
D'OBRES 05/11/2010 TERRITORI 

ADJUDICACIÓ contracte d'obres "Projecte adequació de l'enllumenat 
públic de Fonollosa" a l'empresa Herencia Jacent de Josep Pintó i 
Balcells. 

 
INTERVENCIONS: 
El Sr. Sánchez demana les següents informacions en relació als decrets anteriors: 
 

o Compareixença i oposició en el recurs contenciós administratiu 457/2009: És un recurs 
interposat pel Sr. R. Garcia Alvarez amb motiu d’una reclamació patrimonial per danys a 
la seva propietat de Canet de Fals, i que van ser reparats per part de l’Ajuntament. 

o Inici de procediment  per a la declaració de caducitat de l’expedient de modificació 
puntual de les NNSS: És una modificació tramitada a instància de Catalana de 
Perforacions, S. A. en l’àmbit de la zona industrial  del nucli urbà de Fonollosa. 
L’empresa promotora ha perdut interès  en aquesta actuació i no ha  aportat la 
documentació requerida, per la qual cosa els Serveis Territorials a Barcelona del DMAH 
han advertit de la caducitat de l’expedient. 

 
2.2.  Decrets de l’alcaldia que es presenten per a la seva ratificació pel Ple: 
 
Vist  que per resolució de l’alcaldia de  data 8 de novembre de 2010 s’ha adjudicat definitivament 
el contracte d’obres per a l’execució del Projecte complementari d’urbanització de Canet de Fals, 
2a fase a l’empresa Bagescon 2002, S.L. per un import de 191.170,51 (IVA exclòs), de 
conformitat amb l’acord plenari de  data 21 d’octubre de 2010, 

 
S’ACORDA: 
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Únic.- Ratificar la resolució de l’alcaldia referenciada en la part expositiva del present acord. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per cinc vots favorables dels senyors/es Jaume 
Serarols, Alfons Parcerisas, Carles Soler, David Fàbregas (CIU)  i Montserrat Barea (PSC), i 
quatre en contra dels senyors/es Josep A Moya (CIU) i Agustí Lleyda, Ernest Sánchez i Eva 
Juvert (ERC). 
 
INTERVENCIONS: 
EL Sr. Lleyda vol fer constar que el  grup d’ERC està d’acord amb el projecte però no amb el 
procediment de contractació seguit. 
El Sr. Moya afegeix que s’ha demostrat poca transparència. 

 
3. SEGUIMENT D’ACORDS. 
 
Per l’alcaldia es fa un seguiment dels acords adoptats en els darrers plens el resum del qual és 
el següent:  

o Procediment per a l’execució subsidiària de  neteja de  parcel·les: notificats els acords. 
o Projecte complementari d’urbanització de Canet de Fals, 2a fase: adjudicat 

definitivament. 
o Modificacions de la plantilla de personal: efectuada la publicació. 

 
4.  ORDENANCES FISCALS PER A 2011: Aprovació provisional. 
 
Vista la proposta d’acord de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs 
municipals (aprovació provisional) per a la seva aplicació l’any 2011: 
 
“El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret Legislatiu 

2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i 

modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 

simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal 

esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels 
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elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la 

seva aplicació. 

 

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la 

nova redacció dels preceptes afectats. 

 

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a 

fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 17 de desembre, 

General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de servir com a eina 

normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els 

ciutadans. 

 

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  l’article 12  

del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals 

adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi 

de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb 

les modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 

106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 

 

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals 

obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. 

 

Vist això,  es proposa al Ple l’adopció dels següents 

A C O R D S 

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i 

Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2011 i 

següents.  

 

Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2011 i següents la modificació de les 

Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:  
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Ordenança Fiscal núm. 1 Reguladora de l’Impost de Bens Immobles  

Ordenança Fiscal núm. 3 Reguladora de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica 

Ordenança Fiscal núm. 6 

Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis 

d’intervenció integral de l’administració municipal en les 

activitats i instal.lacions 

Ordenança Fiscal núm. 10 Reguladora de la Taxa de subministrament d’aigua 

Ordenança Fiscal núm. 11 
Reguladora de Taxa per expedició de documents 

administratius 

Ordenança Fiscal núm. 15 
Reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació 

d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme 

Ordenança Fiscal núm. 18 
reguladora de la Taxa per la prestació de serveis veterinaris i 

lluita sanitària contra la ràbia 

 

Tercer.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels 

ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així com el text de les 

Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que constitueix prescripció 

legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i 

publicat al Butlletí Oficial de la Província de 29 de setembre de 2010: 

 

Ordenança Fiscal núm. 1 Reguladora de l’Impost de Bens Immobles  

Ordenança Fiscal núm. 3 Reguladora de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica 

Ordenança Fiscal núm. 10 Reguladora de la Taxa de subministrament d’aigua 

Ordenança Fiscal núm. 11 
Reguladora de Taxa per expedició de documents 

administratius 

Ordenança Fiscal núm. 15 
Reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació 

d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme 
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Quart - Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  d’Ordenances 

fiscals per a l’exercici de 2011, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província 

sota els criteris següents: 

 

1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop. 

 

2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de 

l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la Diputació 

de Barcelona. 

 

3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al 

Butlletí Oficial de la Província de data 29 de setembre de 2010, es farà pública l’adaptació de 

l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals i 

el text de les Ordenances fiscals detallades seguidament:  

 

Ordenança Fiscal núm. 1 Reguladora de l’Impost de Bens Immobles  

Ordenança Fiscal núm. 3 Reguladora de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica 

Ordenança Fiscal núm. 10 Reguladora de la Taxa de subministrament d’aigua 

Ordenança Fiscal núm. 11 
Reguladora de Taxa per expedició de documents 

administratius 

Ordenança Fiscal núm. 15 
Reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació 

d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme 

 

 
Cinquè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 

provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades 

durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de 

l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
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Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o 

resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 

Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar 

l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període 

d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 

definitivament aprovats”. 

 
S ’ A C O R D A  : 
 
Únic.- Aprovar, en tots els seus termes, la proposta de l’alcaldia transcrita en la part expositiva 
del present acord. 
 
 VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per sis vots favorables dels senyors/es Jaume 
Serarols, Alfons Parcerisas, Carles Soler, David Fàbregas, Josep A Moya (CIU)  i Montserrat 
Barea (PSC), i tres  en contra dels senyors/es  Agustí Lleyda, Ernest Sánchez i Eva Juvert 
(ERC). 
 
INTERVENCIONS: 
 
En  relació a l’ordenança reguladora de l’IBI el Sr. Moya fa constar que els valors cadastrals són 
excessius en haver baixat el preu de mercat. 
 
En relació a  l’ordenança reguladora de les tarifes de l’aigua el Sr. Sánchez diu que s’ha anunciat 
un increment del cinc per cent però pel que fa a la quota fixa de servei és del deu per cent. El Sr. 
Fàbregas diu que els increments de les tarifes de l’aigua estan justificats per les nombroses 
reparacions que es produeixen en la xarxa de distribució, especialment en les canonades més 
antigues. L’Alcalde afegeix que s’estan realitzant millores als dipòsits per localitzar fuites i evitar 
costos. El Sr. Sánchez diu que és arriscat acceptar la proposta d’increment del cinc per cent 
sense saber del cert els costos que representa el servei. 
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El Sr. Moya diu que les deficiències de Canet sempre havien estat l’excusa per incrementar 
tarifes, i que ara hi ha altres prioritats com ara soterrar canonades. 
 
5. TRANSPORT ESCOLAR 2009/2010: Aprovació del conveni. 
 
5.1.  Vist que per acord plenari de data 16 de desembre de 2009 es va aprovar el conveni de 
col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Fonollosa per a la prestació 
del servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de primària de Fonollosa  que es 
desplacen al CEIP Agrupació Sant Jordi, curs 2009/2010, amb la inclusió d’una clàusula que 
contemplés la creació d’una comissió de seguiment, formada per tots els ajuntaments 
interessats, per tal d’intervenir en el procés de contractació i redacció de les noves condicions de 
prestació dels servei, 
 
Vist que el Consell Comarcal del Bages, en data 15 d’octubre de 2010, ha comunicat que no és 
possible que el conveni inclogui l’afegit proposat, 
 
S ’ A C O R D A  : 
 
Primer.-  Aprovar el  conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament 
de Fonollosa per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de 
primària de Fonollosa  que es desplacen al CEIP Agrupació Sant Jordi, corresponent al curs 
2009/2010, d’acord amb el text que queda diligenciat en aquest sentit, i resultant la quantitat de 
18.032,16 euros a càrrec de l’Ajuntament. 
 
Segon.-  Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal del Bages. 
 
VOTACIÓ:  El present acord ha estat aprovat per unanimitat. 
 
5.2.  Vist que en data 20 d’octubre de 2010 ha estat tramés l’esborrany de conveni de 
col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Fonollosa per a la prestació 
del servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de primària de Fonollosa  que es 
desplacen al CEIP Agrupació Sant Jordi, curs 2010/2011, 
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Vist que segons la proposta de conveni presentada el Consell Comarcal assumeix el 70% del 
cost de servei i la resta fins a cobrir el 100% correspon a l’Ajuntament de Fonollosa, resultant la 
quantitat de 12.134,05 euros, 
 
S ’ A C O R D A  : 
 
Primer.-  Aprovar el  conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament 
de Fonollosa per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de 
primària de Fonollosa  que es desplacen al CEIP Agrupació Sant Jordi,  curs 2010/2011, d’acord 
amb el text que queda diligenciat en aquest sentit, i resultant la quantitat de 12.134,05 euros a 
càrrec de l’Ajuntament. 
 
Segon.-  Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal del Bages. 
 
VOTACIÓ:  El present acord ha estat aprovat per unanimitat. 
 
6. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DEL BAGES 

PER AL SANEJAMENT: Aprovació definitiva. 
 
Vist que l’Alcaldia ha emès la següent proposta d’acord: 
 
“L’Assemblea General de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament en sessió 

ordinària del dia 22 de març de 2010, va aprovar inicialment la modificació dels seus Estatuts. 

 

L’ajuntament de Fonollosa en la seva qualitat de membre integrant de ple dret de la 

Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament, tenint en compte el marc normatiu 

configurat bàsicament per: 

 
1.-Art.35 i 36.7 del RDL 781/1986 de 18 d’ abril  TRRL 

2.- Art. 44.2  i 47.3.b de la Llei 7/85 de 2 d’ abril LBRL. 
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3.- Articles 34 i 35 del RD 1690/1986 d’ 11 de juliol pel que s’ aprova el Reglament de població i 

demarcació territorial de les Entitats locals. 

3.- Articles 10.b) i 24 dels Estatuts de la Mancomunitat de municipis del Bages pel Sanejament, 

pel que s’atribueix la competència per a la modificació dels Estatuts a l’Assemblea de la 

Mancomunitat i el procediment per a la modificació dels Estatuts. 

4.- Article 119.3, 120.1.2 i 3 del decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel que s’aprova el text refós 

de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

 

És per tot això, i en ús de les atribucions que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/85 de 2 

d’abril, modificada per la Llei 11/99, de 21 d’abril, article 53 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 

d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que 

sotmeto a la consideració del Ple corporatiu l’adopció del següent 

 

A  C  O  R  D 

 

PRIMER.-  Aprovar definitivament la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat de Municipis 

del Bages per al Sanejament la qual va ser aprovada inicialment per l’Assemblea General de la 

Mancomunitat en data 22 de març de 2010, en el sentit de: 

 

-. Modificar la seu social de la Mancomunitat 

 

-. Adaptar els Estatuts a les prescripcions contingudes al Decret 244/2007, de 6 de novembre, 

pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats 

descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, en concret en relació als criteris generals 

per determinar els llocs de treball reservats a funcionaris d’acord amb les normes reguladores del 

personal al servei dels ens locals així com l’abast de la seva dedicació i la seva provisió en el cas 

que el lloc de treball es comparteixi amb els d’algun Ajuntament de la Mancomunitat.  

 

-. Aplicar a l’àmbit de la Mancomunitat, la normativa continguda en la Llei 30/2007 de 30 

d’octubre, (BOE núm. 261. 31-10-2007), de contractació del sector públic. LCSP, i la també Llei 

31/2007 de 30 d’octubre (també BOE núm. 261, 31-10-2007) sobre procediments de contractació 

en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals, de tal manera que permeti 
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a l’ens mancomunat la prestació de serveis relacionats amb l’evacuació i tractament d’aigües 

residuals, directament o per qualsevol dels mitjans vàlids en Dret als municipis mancomunats, 

sense que li sigui d’aplicació el règim de contractació del sector públic.  

 

No obstant això el Ple decidirà el que estimi més convenient.” 

 
S’ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar, en tots els seus termes, la proposta transcrita en la part expositiva del present 
acord. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat i, en conseqüència, amb el quòrum 
de majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 
 
7 .   INFORMACIONS DE L’ÀREA DE TERRITORI.  
 
El Sr. Parcerisas, regidor responsable de l’àrea de territori, informa de les següents actuacions: 
 

o Reparacions de les obres d’urbanització de Canet de Fals: Cada dimecres es continua 
fent el seguiment i control de les obres fetes, i s’insisteix també en la senyalització de les 
mateixes però indica es produeixen robatoris. 

o Obres del Projecte complementari d’urbanització de Canet de Fals, segona fase: 
L’execució del projecte s’iniciarà a la part externa amb l’arranjament i millora de la mota 
contra inundacions i desprès s’actuarà dintre el nucli urbà. Pel que fa a les millores 
ofertades per l’empresa adjudicatària, consistents en execució d’obra a determinar per 
l’Ajuntament, l’arquitecte municipal ha emès un informe en el que es recomana les 
següents actuacions: 
 Augment del diàmetre del tub de desguàs i de la profunditat de la rasa per sota el 

camí de Can Serra i reforç de la mota amb revestiment d’escullera. 
 Millora del sobreeixidor del carrer Llogari Sala. 
 Millora de la barrera de protecció del final del carrer Mestre Valentí. 
 Escullera a l’entrada del carrer Ferran Serarols. 
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 Millora de les zones verdes i franja perimetral. 
o Millora de l’enllumenat a Fonollosa: Va ser adjudicat a Elèctrica Pintó i estarà finalitzat a 

finals d’any. 
o Celebració d’una CUA el proper divendres a les nou del matí. 
 

El Sr. Moya pregunta pel calendari d’actuació al nucli de Camps.  El Sr. Parcerisas diu que per 
efectuar la millora del camí de Camps cal el permís de la propietat per passar i que es preveu 
que a finals d’any estarà resolt. 
 
El Sr. Sánchez pregunta sobre les previsions respecte el projecte de construcció d’un centre 
sociocultural a Camps. El Sr. Alcalde informa que, com a primera mesura, s’ha consultat a la 
Comissió d’Urbanisme la possibilitat de canviar la qualificació de zona esportiva a zona 
d’equipaments i resulta viable, però que és un projecte complex en quan a finançament i cal 
valorar molt bé si es pot dur a terme. 
 

8. INFORMACIONS DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES. 
 

El Sr. Soler, regidor responsable de l’àrea de serveis a les persones, informa dels següents 
assumptes: 
 

o De l’adquisició d’un projector subvencionat per la Generalitat. 
o De la previsió d’entrada en funcionament el mes de gener del tele-centre a l’edifici de 

l’Ajuntament i de la concessió de dos ordinadors, subvencionats per la Diputació de 
Barcelona, per aquesta activitat. També informa que no ha estat possible destinar 
provisionalment una aula de la llar d’infants als cursos d’informàtica per manca 
d’ordinadors portàtils, i que les persones interessades de Canet han estat adscrites a les 
aules de Fonollosa i Fals. 

o De les subvencions atorgades a les diferents entitats per cultura: 8.500 € a l’Associació 
de Camps, que organitza el concurs de teatre, 6.400 € a l’Associació de Fals, 6.500 € a 
l’Associació de Fonollosa i 4.400 € a l’Associació de Canet de Fals. El Sr. Sánchez 
demana el detall de les subvencions concedides. 
També sol·licita els estats de comptes de les activitats de casal d’estiu i de la piscina.  
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9. INFORMACIONS DE L’ÀREA INTERNA. 
 

El Sr. Fàbrega, regidor delegat de l’àrea interna, informa dels següents assumptes: 
 

o De l’assignació, per part del Departament de Justícia, d’una persona per a la realització 
de treballs per a la comunitat. 

o De la contractació, a través de Plans d’Ocupació, de les persones que s’indiquen a 
continuació per un període de sis mesos i destinades a neteja de zones verdes i 
arranjament d’equipaments públics: José Bascompta Rey, Alejandro García Tijeras, Luís 
Miguel Roca Rodríguez i Antonio Serral Campillos. El Sr. Sánchez pregunta qui fa la 
selecció d’aquest personal. El Sr. Fábregas respon que és el propi Ajuntament qui 
selecciona en base al llistat facilitat pel SOC i referències aportades. 

o De l’adquisició, per part de la Mancomunitat de gestió de residus, d’un nou camió de 
recollida. 

 
El Sr. Moya informa que hi ha alguna queixa respecte la poca dedicació de la brigada als nuclis 
de Fonollosa i Camps.  

 
10. PRECS I PREGUNTES.  
 

El Sr. Sánchez fa les següents preguntes i observacions: 
o Motius per no haver inclòs en l’ordre del dia d’aquest ple una moció presentada pels 

veïns de Canet de Fals per a la modificació del transport públic a Fonollosa, si ha estat 
presentada amb l’antelació regulada en el ROM. L’Alcalde respon que es tractarà en un 
proper ple. 

o Demana si s’ha presentat alguna nova reclamació judicial contra l’Ajuntament. El Sr. 
Alcalde contesta que ha estat presentada una demanda per acomiadament davant el 
Jutjat Social núm. 1 de Manresa per part de la Sra. Gemma Grau Bolufer. 

o Deixa constància de la manca de punts de llum al voltant de la Plaça Pla de la Vila i 
reitera la conveniència de corregir el nom actual de la plaça. El Sr. Moya diu que per 
tractar aquests temes seria necessària la intervenció dels veïns. 
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Tractats tots els punts de l’ordre del dia el president aixeca la sessió a les 23,30 hores del dia 11 
de novembre de 2010  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      La Secretària,  
l’alcalde  
 
 
 
 
Jaume Serarols Beltran                                                                              Rosa Vilà Pallerola 
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