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MEMBRES ASSISTENTS 
 
Alcalde President  
1er. Tinent d’Alcalde 
2n. Tinent d’Alcalde 
3er. Tinent d’Alcalde 

Sr. Jaume Serarols i Beltran 
Sr. Joan Grau i  Comas 
Sra. Judit Baraldés i Santamaria 
Sr. Ivan Garcia i Fernández 

Regidor Sr. Jordi Barcons i Jimenez 
Regidor 
Regidor 
Regidora 

Sr. Eloi Hernàndez i Mosella 
Sr. Ernest Sánchez i Molina 
Sra. Goretti Vila i Fàbregas 

Regidora Sra. Montserrat Barea i Prados 
  
Secretària interventora  Sra. Rosa M. Vilà 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 extraordinària  amb el següent: 
 
ORDRE DEL DIA: 

 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior. 

2. Decrets d’Alcaldia: donar compte i, si s’escau, ratificació. 

3. Seguiment d’acords. 

4. Proposta de nomenament de Jutge de Pau titular i substitut. 

5. Nomenament del representant de l’ajuntament al Consorci per al desenvolupament de la 

Catalunya Central. 

6. Determinació del calendari de festes locals per a l’any 2012. 

7. Moció presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Republicana. 

8. Desviació de l’accés a l’Eix Transversal (C-25),  durant les obres de desdoblament. 

9. Informacions de l’Àrea de Territori. 



10. Informacions de l’Àrea de Servei a les Persones. 

11. Informacions de l’Àrea Interna. 

12. Precs i preguntes 

 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
Vist l’esborrany-minuta de l’acta de sessió extraordinària del ple de l’ Ajuntament celebrada el dia 
7 de juliol de 2011, el qual ha estat tramés als membres del consistori,  
 
Vist que les observacions efectuades han estat recollides en el redactat  definitiu de l’esborrany, 

 
S ’ A C O R D A  : 

 
Únic. Aprovar l’acta de la sessió extraordinària del ple de l’ Ajuntament celebrada el dia 7 de 
juliol de 2011. 

 
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 

LLICÈNCIA AMBIENTAL 08/04/2011 TERRITORI 
SUSPENSIÓ tramitació canvi no substancial llicencia ambiental 5/2004, 
fins acompliment de prescripcions 

PLANEJAMENT 
URBANISTIC 

29/04/2011 TERRITORI 
APROVACIÓ provisional  de la 8a. Modificació Puntual de les Normes 
Subsisdiaries de Planejament, en l'ambit de la Plaça Major, nucli urbà 
Fonollosa 

APROVACIÓ DE TAXES 11/05/2011 
SERVEIS A LES 

PERSONES 
APROVACIÓ Taxa per a la Prestació del Servei d'Escola Bressol, mes 
d'abril 2011 

LLICÈNCIES D'OBRES 10/05/2011 TERRITORI 
CONCESSIÓ de llicencia municipal d'obres per construcció paviment de 
formigo al C/ Lluis Sentis, 1, exp 18/2011 

LLICÈNCIES D'OBRES 13/05/2011 TERRITORI 
CONCESSIÓ de llicència municipal d'obres per a la construcció d'un 
dipòsit soterrrat per recollida d'aigües pluvials a Casa Nova de Camps, 
exp. 19/2011 

APROVACIÓ DE TAXES 13/05/2011 
SERVEIS A LES 

PERSONES 
APROVACIÓ taxa per utilització servei menjador, estudiants en 
pràctiques. 

RESIDUS SOLIDS 
URBANS 

13/05/2011 TERRITORI 
DECLARACIÓ de residu solid urba de d'un vehicles fora d'us situat a c/ 
Joaquim Agut de Canet de Fals, per renuncia del seu titular 

LLICÈNCIA DE 
SEGREGACIÓ 

13/05/2011 TERRITORI 
MODIFICACIÓ llicència de segregació i agrupació simultanies, fiques Cal 
Rabinxela i Cal Camps 

LLICÈNCIA D'OBRES 13/05/2011 TERRITORI 
CONCESSIÓ de Llicència d'Obres per a la construcció d'una piscina a C/ 
Gisbert de Ribelles, 10, exp. 20/2011 

LLICÈNCIA 
D'ACTIVITATS 

16/05/2011 TERRITORI 
SUSPENSIÓ tramitació expedient de canvi de titularitat explotació bovina 
finca Jaumandreu fins aportació de documentació 
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LLICÈNCIA D'OBRES 16/05/2011 TERRITORI 
CONCESSIÓ de Llicencia d'Obres per ampliació Casa La Devesa de 
Camps, exp. 16/2011 

SUBVENCIONS  17/05/2011 
SERVEIS A LES 

PERSONES 
REINTEGRAMENT import de subvenció revocada corresponent als 
Plans d'Ocupació 2004, per no haver-la gastat en la seva totalitat 

CONTRACTACIÓ 
D'OBRES 

17/05/2011 TERRITORI 
ADJUDICACIÓ contracte menor d'obres d'arranjament  camí de Boixeda, 
2a fase, a PAEXBA, S.L. 

OPERACIÓ DE CRÈDIT 18/05/2011 AREA INTERNA 
CONCERTACIÓ operació de crèdit a curt termini amb Caixa de 
Penedés, per import de 480.320,26 euros 

PROGRAMA URGÈNCIA 
SOCIAL 

18/05/2011 
SERVEIS A LES 

PERSONES 
APROVACIÓ substitució d'un ajut per subministre de gasoil per un ajut d' 
aliments, expedient social 2004/13 

PROGRAMA URGÈNCIA 
SOCIAL 

18/05/2011 
SERVEIS A LES 

PERSONES 

CONCESSIÓ d'ajuts destinats a donar cobertura a situacions de 
necessitat puntuals, urgents i bàsiques segons informe de Serveis 
Socials, a diferents famílies. 

CONTRACTACIÓ 
D'OBRES 

20/05/2011 TERRITORI 
APROVACIÓ Pla de Seguretat i Salut obres Arranajament del Camí de 
Boixeda, 2a fase 

PROGRAMA URGÈNCIA 
SOCIAL 

20/05/2011 
SERVEIS A LES 

PERSONES 

ACCEPTACIÓ ajut de la Diputació de Barcelona pel Program 
Complementari d'Urgència Social, any 2011, d'un import de 724,20 
euros. 

LLICÈNCIES 
AMBIENTALS 

23/05/2011 TERRITORI 
VALIDACIÓ del control inicial de l'explotació ramadera Granja  Fàbrega , 
exp 3/2006 

LLICÈNCIES D'OBRES 23/05/2011 TERRITORI 
SUSPENSIÓ tramitació expedient de llicència de legalització habitatge 
unifamiliar situat al C/ Boixos, 35, exp 8/2011, fins esmena de 
documentació 

FONS DE COOPERACIÓ 
LOCAL DE CATALUNA 

25/05/2011 AREA INTERNA 
APROVACIÓ destinació tram supramunicipal del FCLC 2010 a la 
Mancomunitat de Serveis d'Aguilar Segarra, Fonollosa, Rajadell, S. 
Mateu Bages i Castellfollit Boix. 

CONTRACTACIÓ DE 
SERVEIS 

25/05/2011 
SERVEIS A LES 

PERSONES 
ADJUDICACIÓ contracte d'arrendament del servei de bar dela piscina 
municipal al Sr. Francisco Luque Nieto 

DISCIPLINA 
URBANISTICA 

26/05/2011 TERRITORI 
INCOACIÓ expedient de protecció de la legalitat urbanística per 
l'execució d'obres  sense llicència a la finca Can Coma de Camps. 

LLICÈNCIA D'OBRES 27/05/2011 TERRITORI 
CONCESSIÓ de llicència d'obres per a la construcció d'un mur de 
contenció al C/ Gisbert de Ribelles, 15 

LLICÈNCIA D'OBRES 30/05/2011 TERRITORI 
CONCESSIÓ de Llicència de legalització d'obres habitatge unifamiliar C/ 
Alegre, 6, exp. 11/2011 

LLAR D'INFANTS 31/05/2011 
SERVEIS A LES 

PERSONES 
APROVACIÓ  Pla Emergència del centre Llar d'Infants Rexics 

APROVACIÓ DE 
FACTURES 

31/05/2011 AREA INTERNA APROVACIÓ de la relació de factures F/2011/6 de 31 de maig de 2011 

CONTRACTACIÓ DE 
PERSONAL 

31/05/2011 
SERVEIS A LES 

PERSONES 

CONTRACTACIÓ de dos treballadors a temps parcial i per 6 mesos, per 
efectuar tasques de peó en el projecte "Arranjament d'equipaments i 
espais publics del municipi",  subvencionat pel Servei d'Ocupació de 
Catalunya, exp. 2010Y1G330417/04 

SUBVENCIONS  06/06/2011 
SERVEIS A LES 

PERSONES 

CONCESSIÓ de subvenció a l'ACR de Fonollosa per finançar l'actuació 
consistent en la instal.lació d'extintors i adequació sortida emergencia al 
centre cultural 

SUBVENCIONS  06/06/2011 
SERVEIS A LES 

PERSONES 
CONCESSIÓ de subvenció a l'ACER de Canet de Fals per finançar les 
activitats Festa de Sant Jordi i Festa Rociera, any 2011 

SUBVENCIONS  06/06/2011 
SERVEIS A LES 

PERSONES 
CONCESSIÓ de subvenció a l'ACER de Canet de Fals per finançar les 
activitats Festa de Sant Jordi i Festa Rociera, any 2010 



NOMENAMENT JUTGE 
DE PAU 

06/06/2011 ALCALDIA 
ANUNCI convocatòria pública per a la provisió dels carrecs de Jutge de 
Pau Titular i substitut de Fonollosa 

APROVACIÓ DE TAXES 07/06/2011 
SERVEIS A LES 

PERSONES 
APROVACIÓ Taxa per a la Prestació del Servei d'Escola Bressol, mes 
de maig 2011 

APROVACIÓ DE 
FACTURES 

09/06/2011 AREA INTERNA APROVACIÓ de la relació de factures F/2011/7 de 9 de juny de 2011 

LIQUIDACIÓ 
PRESSUPOST 2010 

09/06/2011 AREA INTERNA APROVACIÓ de la Liquidació del Pressupost de l'exercici de 2011 

PRESSUPOST 2011 09/06/2011 AREA INTERNA 
APROVACIÓ de la Modificació pressupostària 2/2011 per incorporació 
parcial de romanents de credit de l'exercici de 2011 

APROVACIÓ DE 
FACTURES 

10/06/2011 AREA INTERNA APROVACIÓ de la relació de factures F/2011/8 de 10 de juny de 2011 

NOMENAMENT DE 
TRESORER 

14/06/2011 ALCALDIA 
NOMENAMENT de la regidora Judit Baraldes com a tresorera de 
l'ajuntament 

EXPEDIENTS D'ORDRE 
D'EXECUCIÓ  

14/06/2011 TERRITORI 
DECLARACIÓ d'acompliment de l'ordre d'execució 4/2011 per 
incompliment deure de conservació  mur i tanca del C/ verge de 
Montserrat, 7 i arxiu d'expedient 

LLICÈNCIA D'OBRES 15/06/2011 TERRITORI 
CONCESSIÓ de Llicència Municipal de legalització de les obres de 
construcció d'un habitatge unifamiliar al C/ Verge de Montserrat, 7 , exp 
4/2010 

BAIXES IBI 15/06/2011 AREA INTERNA 
APROVACIÓ baixes de valors IBI anys 2003,2004,2005,2006 i 2007 de 
diferents finques cedides gratuitament a l'ajuntament. 

BAIXES IBI 15/06/2011 AREA INTERNA 
APROVACIÓ baixes de valors IBI any 2004 de diferents finques 
qualificades de cessió obligatòria 

PROTECCIÓ LEGALITAT 
URBANISTICA 

15/06/2011 TERRITORI 
INCOACIÓ expedient de protecció de la legalitat urbanística per 
l'execució d'obres  sense llicència al C/ Lluis Vilanova, 9  

LLICÈNCIA D'OBRES 16/06/2011 TERRITORI 
SUSPENSIÓ tramitació expedient fins presentació documentació tècnica 
rectificada, expedient llicencia d'obres 21/2011, per a la contrucció d'un 
cobert agrícola a la finca Jaumandreu 

CONTRACTACIÓ DE 
PERSONAL 

20/06/2011 
SERVEIS A LES 

PERSONES 

CONTRACTACIÓ de dos treballadors a temps parcial i per 6 mesos, per 
efectuar tasques de peó en el projecte "Manteniment de zones arbrades i 
franja protecció de Canet",  subvencionat pel Servei d'Ocupació de 
Catalunya, exp. 2010Y1G330417/03 

LLICÈNCIA 
D'ACTIVITATS 

20/06/2011 TERRITORI 
CONCESSIÓ de llicència definitiva per a una activitat de gossera, al front 
de la carretera BV-2008  

RESIDUS SOLIDS 
URBANS 

21/06/2011 TERRITORI 
DECLARACIÓ de residu solid urba de d'un vehicles fora d'us situat a 
Canet de Fals, per renuncia del seu titular 

LLICÈNCIA 
D'ACTIVITATS 

23/06/2011 TERRITORI 
AUTORITZACIÓ provisional a Iberbanda pel funcionament d'una activitat 
de comunicacions electroniques (banda ampla) a Fonollosa 

APROVACIÓ DE 
FACTURES 

27/06/2011 AREA INTERNA APROVACIÓ de la relació de factures F/2011/9 de 27 de juny de 2011 

APROVACIÓ TAXES 28/06/2011 
SERVEIS A LES 

PERSONES 
APROVACIÓ liquidacions Taxa per la prestació de serveis assistencials, 
mesos d'abril a juny de 2011 

BAIXES DRETS 
RECONEGUTS 

28/06/2011 
SERVEIS A LES 

PERSONES 
APROVACIÓ baixa per anul.lació drets reconeguts a la partida 31000, 
per import de 12 euros 

SUBVENCIONS  30/06/2011 
SERVEIS A LES 

PERSONES 
CONCESSIÓ de subvenció a l'AMPA de l'Escola Agrupació Sant Jordi 
per activitats de l'Orquestra Juvenil, 2011 

SUBVENCIONS  30/06/2011 
SERVEIS A LES 

PERSONES 
CONCESSIÓ de subvenció a l'AMPA de l'Escola Agrupació Sant Jordi 
per activitats extraescolar de música i jocs i destreses, curs 2010-11 

RECLAMACIÓ 
PATRIMONIAL 

27/06/2011 TERRITORI 
ESTIMACIÓ reclamació patrimonial per modificació nivells vials publics i 
aprovació indemnització 

APROVACIÓ DE 
FACTURES 

30/06/2011 AREA INTERNA APROVACIÓ de la relació de factures F/2011/11 de 30 de juny de 2011 
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TINENTS D'ALCALDE 01/07/2011 ALCALDIA 
NOMENAMENT de tinents d'alcalde: Primer tinent d'alcalde, Sr. Joan 
Grau, segon, Sra. Judit Baraldes i tercer, Sr. Ivan Garcia 

ORGANITZACIO 
AJUNTAMENT 

01/07/2011 ALCALDIA APROVACIÓ organització / estructura ajuntament i regidories delegades 

LLICENCIA 
D'ACTIVITATS 

01/07/2011 TERRITORI 
REQUERIMENT acta de control de l'activitat explotació ramadera Granja 
Cinta 

APROVACIÓ DE TAXES 04/07/2011 
SERVEIS A LES 

PERSONES 
APROVACIÓ de la Taxa per la prestació del servei d'Escola Bressol, 
mes de juny 

RECURS CONTENCIOS 
ADMINISTRATIU 

05/07/2011 AREA INTERNA 
COMPLIMENT de la sentencia  del Jutjat Contencios Administratiu 6 de 
Barcelona sobre reclamació de responsabilitat patrimonial per danys 

LLICENCIA D'OBRES 06/07/2011 TERRITORI 
CONCESSIÓ de llicència municipal d'obres per a la construcció d'una 
tanca a la parcel.la del C/ Pins, 16 de Canet de Fals, exp 22/2011 

APROVACIÓ DE 
FACTURES 

07/07/2011 AREA INTERNA APROVACIÓ de la relació de factures F/2011/10 de 7 de juliol de 2011 

LLICENCIA D'OBRES 11/07/2011 TERRITORI 
CONCESSIÓ de llicència municipal d'obres per a la reforma interior de 
l'habitatge situat al C/ Verge de Montserrat, 7 de Canet de Fals, exp 
25/2011 

LLICENCIA D'OBRES 11/07/2011 TERRITORI 
CONCESSIÓ de llicència municipal d'obres per a la construcció d'un 
cobert agrícola a la finca Jaumandreu, exp 21/2011 

COMUNICACIÓ 
AMBIENTAL 

11/07/2011 TERRITORI 
SUSPENSIÓ tramitació expedient comunicació ambiental per activitat de 
ramadera de bestiar ovi, exp 1/2011 

DEVOLUCIÓ 
D'INGRESSOS  

12/07/2011 
SERVEIS A LES 

PERSONES 

AUTORITZACIÓ  de devolució ingressos Taxa Servei Llar d'Infants a 
alumnes beneficiaris d'un ajut del Departament d'Educació de la 
Generalitat 

DISCIPLINA 
URBANISTICA 

13/07/2011 TERRITORI 
INCOACIÓ d'expedient de protecció de la legalitat urbanistica per 
l'execució d'obres sense llicencia municipal al C/ Pla de la Vila, 18 

PLANEJAMENT 
URBANISTIC 

13/07/2011 TERRITORI AMPLIACIÓ termini exposició pública de l'avanç del POUM 

APROVACIÓ DESPESA 14/07/2011 AREA INTERNA 
APROVACIÓ aportació pel tretzè dinar d'usuaris del Servei d'Atenció 
Domiciliària 

DISCIPLINA 
URBANISTICA 

15/07/2011 TERRITORI 
INCOACIÓ expedient de protecció de la legalitat urbanística obres de 
modificació de vorera i paviment de formigó al C/ Lluis Sentís, 12 

LLICÈNCIA D'OBRES 18/07/2011 TERRITORI 
CONCESSIÓ de llicència municipal d'obres per a la construcció d'una 
tanca a la parcel.la del C/ Pins, 42 de Canet de Fals, exp 27/2011 

APROVACIÓ DE TAXES 19/07/2011 
SERVEIS A LES 

PERSONES 
APROVACIÓ Taxa per a la prestació de serveis assistencials (Taller 
informàtica), mes de juliol 

NOMENAMENTS 
SECRETARIA 
ACCIDENTAL 

20/07/2011 ALCALDIA 
NOMENAMENT de diferents treballadores de l'ajuntament com a 
secretàries accidentals durant les dies d'absència de la secretaria titular 

APROVACIÓ DE TAXES 21/07/2011 
SERVEIS A LES 

PERSONES 
APROVACIÓ Taxa per a la prestació del servei d'Escola Bressol, mes de 
juliol. 

LLICÈNCIA AMBIENTAL 18/07/2011 TERRITORI 
APROVACIÓ canvi no substancial per modificació pla de dejeccions 
ramaderes de l'explotació Garrigues Velles 

LLICÈNCIA D'OBRES 25/07/2011 TERRITORI 
INICIACIÓ  procediment per declarar caducitat de l'expedient d'obres 
núm. 26/2007  

LLICÈNCIA AMBIENTAL 25/07/2011 TERRITORI 
SUSPENSIÓ tramitació canvi no substancial llicencia ambiental 8/2004, 
fins acompliment de prescripcions 



LLICENCIA AMBIENTAL 25/07/2011 TERRITORI 
DESESTIMACIÓ recurs de reposició contra aprovació del nou pla de 
dejeccions ramaderes  de l'explotació Granja Palà 

APROVACIÓ TAXES 29/07/2011 AREA INTERNA 
APROVACIÓ de la Taxa pel subministrament d'aigua corresponent al 
primer trimestre de 2011 

APROVACIÓ FACTURES 29/07/2011 AREA INTERNA APROVACIÓ de la relació de factures F/2011/12 de 29 de juliol de 2011 

ACCEPTACIÓ AJUTS 
XBMQ 

08/08/2011 TERRITORI 
ACCEPTACIÓ ajut de la Diputació de Barcelona per l'actuació "Camí de 
Boixeda, 2a fase" 

 
 
INTERVENCIONS: 

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

o Reintegrament de subvenció dels Plans d’Ocupació 2004: El Sr. Alcalde informa que no 
es va poder justificar una quantitat de l’ajut concedit i va ser tramitat el corresponent 
expedient de devolució. 

o Abast  del contracte d’obres adjudicat per  a l’arranjament del camí de Boixeda 2a. fase: 
L’Alcalde diu que el tram afectat per aquestes obres és a continuació de les obres de la 
1a. fase ja executades fins a la masia de Boixeda. 

o Aprovació del Pla d’Emergència del centre Llar d’Infants Rexics: S’informa que el Pla ha 
estat elaborat per la Direcció de la Llar d’Infants sota les directrius del Departament 
d’Ensenyament. 
 El Sr. Sánchez recorda que potser cal revisar el Pla d’Emergència Municipal per tal de 
definir l’organigrama tot considerant els canvis produïts en el govern local. El Sr. Barcons 
informa que ja s’ha dut a terme aquesta actualització. 

o Concessió de llicència definitiva per a una activitat de gossera: L’Alcalde informa que, 
una vegada esmenades les deficiències observades, s’ha pogut concedir llicència, no 
havent previst cap col�laboració amb la recollida  municipal.  

o Estimació de reclamació patrimonial: Es tracta d’una indemnització d’import 350 euros 
per a una reparació efectuada al carrer Pla de la Vila, 46 de Canet de Fals com a 
conseqüència de les obres realitzades per l’Ajuntament a la Plaça de la Vila, on es va 
produir una lleugera modificació dels nivells dels vials. 

o Sentencia del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona sobre reclamació de 
responsabilitat patrimonial per danys: La sentencia va estimar parcialment la demanda 
presentada per danys produïts al carrer Pantà   núm. 6  com a conseqüència de tasques 
municipals de neteja. 

o Aportació d’una aportació al tretzè dinar d’usuaris del Servei d’Atenció Domiciliària: Es 
tracta d’una aportació periòdica però en aquests moments no es disposa de dades 
concretes sobre la quantitat i concepte.  

 
2.2.  Es presenta a la consideració del plenari municipal, als efectes de la seva ratificació, la 
següent resolució de l’alcaldia: 
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o Resolució de data 16 de juny de 2011, per la qual s’acorda modificar saldos comptables 
d’exercicis tancats per tal d’ajustar-los a les liquidacions aprovades. 

 
S’ACORDA: 

 
Únic.- Ratificar la resolució de l’alcaldia referenciada en la part expositiva del present acord. 

 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat. 
 
 
3.- SEGUIMENT D’ACORDS. 

 
Per l’alcaldia es fa un seguiment dels acords adoptats en el darrer ple el resum del qual és el 
següent:  
 

o Acords adoptats en matèria d’organització municipal, delegació de competències i 
nomenaments de representants a organismes i entintes: Efectuades les corresponents 
comunicacions i publicacions. 

o Aprovació del Pla Especial del circuit de motocròs de Can Pinyer: Iniciat el tràmit 
d’informació pública. 
 

 
4.-  PROPOSTA D’ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT. 
 
Vist que la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha requerit a 
aquest Ajuntament l’inici del procediment per a l’elecció del Jutge de Pau titular i substitut per 
haver finalitzat el termini de quatre anys pels quals foren nomenats, 
 
Vist que l’alcaldia, d’acord amb l’art. 5 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutjats de Pau, 
va anunciar la convocatòria per a la provisió dels càrrecs esmentats, mitjançant edicte publicat 
en el BOPB del dia 30 de juny de 2011, i en els taulers d’anuncis de l’Ajuntament, del Jutjat de 
Pau i del Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Manresa, 
 
Vist que han presentat sol�licitud les següents persones: 
 
-Per al càrrec de Jutge de Pau titular : Valentí Maria Calmet Piqué,  amb  DNI 39276556-P 
-Per al càrrec de Jutge de Pau substitut :  Fàtima Brunet Guarch, amb DNI 77740482-E 
 
Vistos els currículums presentats per les persones interessades, així com les corresponents 
declaracions de no incórrer en cap de les causes d’incapacitat previstes a l’art. 303 de la Llei 
Orgànica del Poder Judicial, 



S ’ A C O R D A  : 
 
Primer. Elegir al Sr. Valentí Maria Calmet Piqué, amb DNI 39276556-P pel càrrec de Jutge de 
Pau Titular, per considerar que reuneix les condicions necessàries per al seu exercici. 
 
Segon. Elegir a la Sra. Fàtima Brunet Guach amb DNI 77740482-E pel càrrec de Jutge de Pau 
Substitut, per considerar que reuneix les condicions necessàries per al seu exercici. 
 
Tercer. Comunicar el present acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, acompanyat 
de la documentació requerida. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat i, en conseqüència, amb el quòrum 
de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 
 
INTERVENCIONS: 
 
El Sr. Alcalde vol manifestar l’agraïment al Sr. Joan Badia i a la Sra. Fàtima Brunet per la tasca 
desenvolupada durant el període en que han ostentat els càrrecs de Jutge de Pau titular i 
substitut respectivament. 
 
A continuació dóna la paraula al Sr. Valentí Calmet qui dóna les gràcies al consistori per la 
confiança que li ha estat atorgada amb aquesta elecció. Alhora manifesta que, amb la seva 
actual situació de jubilat, pot fer un servei al poble i que per ell és un honor l’elecció per aquest 
càrrec.  
 
El Sr. Eloi Hernàndez  transmet la felicitació del seu grup a les persones elegides pels càrrecs 
indicats. Això n’ obstant, vol traslladar al Ple el seu malestar pel fet de no haver tingut 
coneixement d’aquest tema fins el dia 30 d’agost, data en que va ser presentat com un tema 
d’última hora, quan el decret d’inici del procés és del 6 de juny.  
 
Afegeix que hauria volgut una proposta consensuada i demana la publicitat d’aquest acord des 
del Jutjat de Pau. 
 
La Sra. Baraldés  diu que serà publicat a la pàgina web de l’Ajuntament  i en butlletí d’informació 
municipal. 
 
 
5.- NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT AL CONSORCI PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE LA CATALUNYA CENTRAL. 

 
Atès que havent-se renovat la Corporació Municipal com a conseqüència de les Eleccions Locals 
passades resulta necessari procedir a una nova designació de representants municipals en 
organismes i entitats,  



 
AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 

 
 

 
Atès que l’Ajuntament de Fonollosa, en representació dels cinc municipis de l’àmbit del Bages, 
forma part del Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central (programa LEADER 
2007-2013), 

 
S’ACORDA 

 
Primer.- Nomenar el Sr. Jaume Serarols Beltran, Alcalde-President d’aquesta Corporació, com a 
representant de l’àmbit territorial del Bages al Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya 
Central 

 
Segon.- Comunicar el present acord al Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya 
Central 
 

 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per sis vots favorables dels senyors/es Jaume 
Serarols, Joan Grau, Judit Baraldés, Ivan Garcia, Jordi Barcons  (CIU) i Montserrat Barea (PSC) , 
i tres abstencions  dels senyors/es Eloi Hernàndez, Ernest Sànchez i Goretti Vila  (ERC), i, en 
conseqüència, amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació. 
 
INTERVENCIONS: 
 
El Sr. Eloi Hernàndez motiva l’abstenció del seu grup pel fet d’haver estat exclosos en la 
proposta anterior. 
 
Pregunta els mecanismes de relació i coordinació entre els municipis integrants. L’Alcalde 
informa que es celebren plens cada mes i es dóna trasllat de la informació a tots els alcaldes. 

 
6.- DETERMINACIÓ DEL CALENDARI DE FESTES LOCALS  PER A L’ANY 2012. 
 
Vist que el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya ha requerit a 
aquest Ajuntament, mitjançant escrit que ha tingut entrada el dia 3 de juny de 2011 (núm. 509), la 
proposta de les festes locals d’aquest Municipi als efectes d’elaboració del calendari laboral 
2012. 
 
Atesa l’Ordre EMO/80/2011, De 27 d’abril, per la que s’estableix el calendari oficial de festes 
laborals a Catalunya per a l’any 2012. 

 
S ’ A C O R D A  : 

 



Primer. Proposar els dies que s’indiquen a continuació com a festes locals del Municipi de 
Fonollosa per a l’any 2012: 
 

• 21 de febrer 

• 20 d’agost 
 

Segon. Trametre el següent acord al Departament d’Empresa i Ocupació  de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat. 
 
7.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA. 

 
7.1.- El Grup Municipal d’Esquerra ha presentat una moció que, transcrita literalment, diu: 

 
“Moció que presenta el Grup Municipal d’ERC de Fonollosa per a la seva aprovació en el proper 

Ple Ordinari de l’Ajuntament de Fonollosa. 

 

MOCIÓ SOBRE LA NOVA SENYALITZACIÓ DE LES LÍNIES DE LA CARRETERA BV-3008 
DE SANT JOAN DE VILATORRADA A FONOLLOSA. 
 

La carretera BV-3008 és la via de comunicació que enllaça els pobles de Camps, Canet de Fals i 

Fonollosa directament amb Sant Joan de Vilatorrada i Manresa. 

 

Sempre s’ha considerat una via d’alta perillositat per les seves característiques, i totes les 

actuacions encaminades a fer-la més segura són necessàries i reclamades. 

 

El passat mes d’agost es va repintar la senyalització de delimitació exterior i interior de carrils de 

la carretera BV-3008, en el tram de Sant Joan de Vilatorrada a Fonollosa, essent aquesta una 

carretera de la xarxa titularitat de la Diputació de Barcelona. 

 

En molts d’aquests trams, anteriorment no existia senyalització interior de delimitació de carrils ni 

regulació de les zones d’avançament. Actualment, podem considerar que s’ha marcat una nova 

senyalització de la carretera, aparentment poc raonable en alguns casos. 

 

Per això, els Regidors i Regidora d’ERC-Fonollosa proposem al Ple de l’Ajuntament l’aprovació 

dels següents acords: 

 

1. Sol1licitar a l’òrgan corresponent de la Diputació de Barcelona els criteris pels quals s’ha 

efectuat ara la delimitació en dos carrils de la carretera BV-3008 després d’anys 

d’absència d’aquesta separació, per què s’ha decidit una nova senyalització de la 

carretera, i amb quins paràmetres s’ha marcat aquesta; en especial les zones, o no, 

d’avançament. 



 
AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 

 
 

 

2. Valorar, en base a la resposta rebuda, si aquest Ajuntament ha d’emprendre alguna 

acció per sol1licitar que es racionalitzi o esmeni la senyalització de la carretera. 

 

3. Agrair a l’òrgan responsable de la Diputació de Barcelona l’atenció a aquesta via, i 

animar a que es continuï treballant més decididament arranjant i reduint el risc de 

sinistralitat en la carretera BV-3008 de Sant Joan a Fonollosa, i la BV-3012 del Molí de 

Boixeda a Fals”. 

 

 
Una vegada debatut i consensuat el text de la moció 
 
S’ACORDA:  
 
Primer.-  Fer un seguiment de l’execució dels acords arribats entre l’Ajuntament de Fonollosa i el 
tècnic de carreteres de la Diputació de Barcelona, el senyor Àngel Ribalta, en relació als canvis a 
efectuar a la nova senyalització de les línies de la carretera BV-3008. 
 
Segon.-  Valorar en els eu moment, en base al resultat de les actuacions, si aquest Ajuntament 
ha d’emprendre alguna acció de reclamació addicional per sol�licitar que es modifiqui algun traçat 
concret. 
 
Tercer.-   Agrair a l’òrgan responsable de la Diputació de Barcelona l’atenció a aquesta via, i 
animar a que es continuï treballant més decididament arranjant i reduint el risc de sinistralitat en 
la carretera BV-3008 de Sant Joan a Fonollosa, i la BV-3012 del Molí de Boixeda a Fals”. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat. 

 
7.2.- El Grup Municipal d’Esquerra ha presentat una moció que, transcrita literalment, diu: 
 
Moció que presenta el Grup Municipal d’ERC de Fonollosa per a la seva aprovació en el proper 
Ple Ordinari de l’Ajuntament de Fonollosa. 
 

MOCIÓ PER A LA CELEBRACIÓ D’UN ACTE INSTITUCIONAL D’HOMENATGE AL 
PRESIDENT LLUÍS COMPANYS, EN EL 71è ANIVERSARI DEL SEU AFUSELLAMENT. 

 

Enguany és el 71è aniversari de l’afusellament del President de la Generalitat de Catalunya, el 

senyor Lluís Companys i Jover, a mans de l’exèrcit franquista, el 15 d’octubre de 1940 al Castell 

de Montjuïc de Barcelona. 

 



Entenem que la mort del President Companys ha de ser recordada i motiu d’homenatge. Va ser 

deportat de França contravenint tots els principis de dret  internacional, torturat, humiliat, sotmès 

a un consell de guerra contra tot principi de dret i justícia i executat. L’únic motiu de la seva 

condemna a mort va ser el fet de ser el President de la Generalitat de Catalunya i haver 

mantingut la fidelitat del càrrec al servei del nostre poble que el va elegir.  

 

El fet que el nostre President elegit democràticament pel Parlament de Catalunya fos executat 

pel franquisme és un atac contra el nostre poble i no podem negligir el fet que mantingués el 

compromís contret amb els ciutadans d’aquest país en la més altra jerarquia del nostre Govern, 

fins a perdre la vida.  

 

Un fet tan greu i una generositat tan gran han de ser recordades i motiu d’homenatge del nostre 

President. La Llei de la Memòria Històrica 52/07 de 26 de desembre i la 13/07 del 13 d’octubre 

del Memorial Democràtic diu al seu preàmbul: “La preservació de la memòria històrica d'un país 

és, doncs, una expressió de la seva llibertat”.  

 

La reivindicació del compromís polític de la ciutadania per la conquesta de les llibertats és una 

manifestació de cultura democràtica”. Considerem que al municipi de Fonollosa no s’ha realitzat 

mai cap acte d’homenatge ni record del President Companys, i que aquesta és una bona ocasió 

per a iniciar-ne la tradició, comptant amb el suport de la societat civil i política.  

Per això, els Regidors i Regidora d’ERC-Fonollosa proposem al Ple de l’Ajuntament l’aprovació 

dels següents acords: 

 

1. Creació d’una Comissió Organitzadora de l’Acte Institucional d’Homenatge al President Lluís 

Companys, que comptarà amb la representació de totes les formacions polítiques de 

l’Ajuntament, i que s’ocuparà de la planificació, difusió i celebració d’un acte unitari i obert a 

tota la ciutadania el dia 15 d’octubre de 2011. 

 

2. Organitzar un acte que consti, com a mínim, d’un Parlament Institucional, una explicació 

històrica dels fets i el personatge, la hissada de la Senyera i el cant de l’Himne Nacional “Els 

Segadors”. Es proposa com a lloc idoni per a la realització d’aquest, l’espai de carrer situat 

davant de l’entrada de l’Ajuntament de Fonollosa, al costat dels pals de les banderes. 

 

3. Implicació en l’Acte d’Homenatge dels alumnes de l’Escola de Fonollosa, els membres dels 

Casals de la Gent Gran de Fals i Fonollosa, les diverses entitats del municipi, i les diferents 

agrupacions dels partits polítics. 

 

4. Incentivar, en concret, la implicació dels alumnes de l’Escola de Fonollosa i estudiar amb el 

Professorat la diverses vies d’estudi i coneixement dels fets i el personatge 
 

Una vegada debatut i consensuat el text de la moció 
 
S’ACORDA:  
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Primer.- Creació d’una Comissió Organitzadora de l’Acte Institucional d’Homenatge al 
President Lluís Companys, que comptarà amb la representació de totes les formacions 
polítiques de l’Ajuntament, i que s’ocuparà de la planificació, difusió i celebració d’un acte 
unitari i obert a tota la ciutadania el dia 15 d’octubre de 2011. 

 
Segon.- Organitzar un acte que consti, com a mínim, d’un Parlament Institucional, una 
explicació històrica dels fets i el personatge, l’hissada de la Senyera i el cant de l’Himne 
Nacional “Els Segadors”. Es proposa com a lloc idoni per a la realització d’aquest, l’espai de 
carrer situat davant de l’entrada de l’Ajuntament de Fonollosa, al costat dels pals de les 
banderes. 

 
Tercer.- Convidar a l’Acte d’Homenatge dels alumnes de l’Escola de Fonollosa, els membres 
dels Casals de la Gent Gran de Fals i Fonollosa, les diverses entitats del municipi, i les 
diferents agrupacions dels partits polítics. 

 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat. 
 
INTERVENCIONS.- 
 
El Sr. Eloi Hernàndez agraeix la voluntat i l’esforç dels grups de CIU i PSC per fer possible els 
consens de les mocions presentades. 
 
El Sr. Joan Grau explica que el text inicial de la segona moció tractada semblava que es volia 
incidir en el projecte pedagògic de l’escola. El Sr. Eloi Hernàndez aclareix que no era aquesta la 
intenció. 
 
8.-  DESVIACIÓ DE L’ACCÉS A L’EIX TRANSVERSAL (C-25),  DURANT LES OBRES DE 
DESDOBLAMENT. 
 
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya ha 
comunicat a aquest Ajuntament que, amb motiu de les obres de desdoblament de l’Eix 
Transversal  (C – 25) i, en concret, l’ampliació del pont que uneix Fals i Rajadell, caldrà desviar el 
trànsit per dins el nucli de Fals i accedir a la C -25 pel pont del camí de Cal Miralles, tant per anar 
direcció Manresa com direcció Rajadell. 
 
Davant aquesta circumstància i als efectes de minimitzar les inevitables molèsties que aquesta 
mesura comporta, 

 
S’ACORDA: 

 



Primer.- Deixar constància,  davant la Direcció General de Carreteres, com a responsables de 
les obres d’ampliació de la C-25,  de les següents manifestacions: 

 
1. La necessària desviació de la carretera BV-3012 a l’altura de la sortida 123 de la C-25, 

obligarà al nucli de Fals a suportar un increment de trànsit per al que no està adequat. 
Aquest trànsit inclourà vehicles pesants que agreujaran les conseqüències. 
 

2. El tram proposat per CEDINSA, com a desviament provisional,  té el paviment en bones 
condicions, tot i que no està preparat per suportar aquest increment de trànsit. S’adjunta 
informe dels Serveis Tècnics Municipals. 

 
3. Durant el període comprés entre el 18 de desembre de 2011 i el 25 de gener de 2012, el 

trànsit a la BV-3012 s’incrementarà notablement degut a la celebració dels actes de la 
Nit Viva a Fonollosa i el Pessebre Vivent del Bages a Fals, actes que convoquen 
multitud de públic durant els dies de les festes nadalenques. 

 
4. El desviament provisional proposat  és la via de comunicació natural entre els pobles de 

Rajadell i Fals. Tanmateix  existeix un raval de cases pertanyent al municipi de Rajadell, 
que tenen com a única sortida el camí que travessa la C-25 per el pont anterior al de la 
BV-3012 (pont del camí de Cal Miralles), i que en cas de tallar definitivament aquesta via 
només els quedaria una sortida possible per el nucli urbà de Fals, amb els riscos que 
comporta en el cas de quedar aïllats. 

Segon.-  En base a les anteriors consideracions,  formular a la Direcció General de Carreteres 
les següents peticions: 

 
1. Les obres de reposició del  paviment de rodadura del tram de nucli urbà de Fals, utilitzat 

com a desviament provisional,  un cop finalitzades les obres d’ampliació del pont de la C-
25 (sortida 123). 
 

2. Que es tinguin en compte les celebracions dels actes a Fals i Fonollosa durant les dates 
de Nadal per evitar coincidir el desviament amb aquests actes  o, en tot cas, revisar si 
cal una senyalització excepcional al tram desviat. 

 
3. La confirmació de reconstrucció del pont situat al camí de Cal Miralles entre Rajadell i 

Fals, doncs en cas de talls al nucli de Fals el raval situat entre aquest nucli i la C-25 no 
tindria sortida possible.  

 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat. 
 
INTERVENCIONS:  
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El Sr. Grau explica de forma detallada l’abast i les implicacions que suposarà la desviació de 
trànsit prevista. Pel que fa a les mesures provisionals informa que els tècnics de la Direcció 
General de Carreteres han proposat pintar la zona de la plaça de l’Església com a prohibit 
aparcar per facilitar el trànsit. Per part de l’Ajuntament s’ha demanat la instal�lació de semàfors, 
la renovació de l’asfalt i mesures provisionals durant les festes de Nadal. 
 
 
9.- INFORMACIONS DE L’ÀREA DE TERRITORI. 
 
El Sr. Joan Grau informa dels següents assumptes: 
 

o De les gestions dutes a terme en relació a la nova senyalització de la carretera BV-3008 
de Fonollosa a Sant Joan de Vilatorrada realitzada, segons els tècnics del servei de vies 
locals de la Diputació de Barcelona, amb criteris encaminats a reduir la velocitat i 
reforçar la seguretat al ser un tram d’alt risc d’accidents. Tot i així s’han proposat alguns 
canvis que han estat acceptats pels tècnics indicats. 
 

o De la finalització del termini d’exposició al públic dels treballs de l’Avanç del POUM, el 
qual període va ser ampliat fins el dia 16 d’agost passat, havent estat presentats un total 
de dinou suggeriments al catàleg de masies  i setze en sòl urbà. També es disposa de 
l’informe de Medi Ambient. 

 
10.- INFORMACIONS DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES. 
 
El Sr. Ivan Garcia dóna les següents informacions: 
 

o Del torneig de voleibol celebrat el passat 23 de juliol amb  setze equips i un total de 
cinquanta sis participants. 
 

o De les properes activitats que s’iniciaran els mesos de setembre i octubre destinades a 
adults i gent gran: Informàtica, gimnàstica i el Tastet de Santa Elena, que inclou taller 
d’autoestima, nutrició, manualitats, memòria... 

 

o De la proposta de realització del Pla Local de Joventut, amb la col�laboració del tècnic de 
joventut, que pretén donar solucions a les necessitats i neguits dels joves. S’iniciarà amb 
la convocatòria de reunions als quatre nuclis del  municipi. 

 

o De la reincorporació de la responsable del programa de dinamització de la gent gran 
desprès d’un període de baixa per malaltia i, en conseqüència, de la finalització del 
contracte de substitució. 



 

El Sr. Eloi Hernàndez demana les següents qüestions que son contestades pel regidor 
responsable:  
 

o La valoració i nombre de participants del casal d’estiu i del casal organitzat a les piscines 
municipals de Canet: La participació va ser similar a l’any passat però la duració va ser 
de menys setmanes. Pel que fa al casal organitzat a Canet per la Sra. Maria Navarrete  
l’Ajuntament va col�laborar amb la cessió del local i material. 

o Per les activitats que són programades al nucli de Canet: Queda pendent una reunió  
amb Acer, Maria Navarrete i la dinamitzadora de la gent gran per tal de determinar i 
coordinar horaris. 
 
El Sr. Eloi Hernàndez diu que cal tenir en compte  els espais que poden ser utilitzats  del 
consultori, llar d’infants i el mòdul, i potser posar sobre la taula el fet d’organitzar el casal 
a Aguilar. 
 
El Sr. Joan Grau recorda que el casal a Aguilar es va organitzar per donar una 
continuïtat a l’escola. 
 
La Sra. Goretti Vila diu que organitzar un casal d’estiu a Canet donaria impuls a la 
piscina. 
 

o Informació respecte el resultat de la temporada de piscina: La Sra. Montse Barea avança 
que s’ha fet un total de 82 abonaments i 1.750 entrades i que en un proper ple es donarà 
el resultat final. 
 

o Respecte el Pla Local de Joventut fa l’observació que ja s’havien passat enquestes als 
joves i que si cal repetir-ho s’hauria de vetllar per a obtenir un bon resultat. 

 
11.- INFORMACIONS DE L’ÀREA INTERNA. 
 
La Sra. Judit Baraldés dóna les següents informacions de l’àrea interna: 

 
o De la contractació de quatre treballadors durant el termini de sis mesos amb Plans 

d’Ocupació. La Sra. Montse Barea detalla les tasques assignades que són arranjament 
d’equipaments i espais públics. 

 
INCLUSIÓ A L’ORDRE DEL DIA D’UN PUNT URGENT NO INCLÓS A LA CONVOCATÒRIA. 

 
L’Alcalde, amb el consens de la resta de grups polítics integrants del ple municipal, exposa la 
necessitat i oportunitat d’aprovar una moció de suport a l’escola catalana. 
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Atès allò que disposen l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 83 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el ROF, 
 
S’ACORDA: 
 
ÚNIC.- Incloure a l’Ordre del dia de la present convocatòria, per motius d’urgència, el següent 
punt, que serà tractat abans de precs i preguntes amb la corresponent variació de l’ordre 
numèric: 

 
12.-  Moció de suport a l’escola catalana. 

 
VOTACIÓ: El present acord ha estat aprovat per unanimitat i amb el quòrum de la majoria 
absoluta del nombre de membres de la  corporació. 

 
12.-  MOCIÓ DE SUPORT A L’ESCOLA CATALANA. 
 
Vist que Somescola.cat ha elaborat una moció que transcrita literalment diu: 
 

“El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el català com a llengua 

vehicular de l’ensenyament a Catalunya, fet que ha estat ratificat per una interlocutòria del 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que imposa un ultimàtum per al seu compliment. 

Aquest fet atempta clarament contra el model d’escola catalana, un model educatiu que funcionat 

amb èxit el darrers 30 anys, basat en la no separació dels infants i joves per raó de llengua i 

gràcies al qual la nostra societat gaudeix d’un nivells de cohesió social acceptable. 

 

La immersió lingüística i la consideració del català coma a llengua vehicular a les aules han 

donat força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de reconeixement per part de 

diverses institucions europees i internacionals i ha estat avalat per evidències empíriques en 

l’informe PISA 2009 de l’OCDE, en el qual es constata que el nivell de coneixement de les dues 

llengües oficials a Catalunya és elevat i, en el cas del castellà, fins i tot superior a la mitjana de 

l’Estat espanyol. 

 

Aquest model educatiu ha contribuït de manera decisiva a pal�liar el greu desequilibri que viu el 

català, llengua pròpia de Catalunya, respecte del castellà, en diferents àmbits socials i culturals, 

alhora que s’ha demostrat eficaç en l’acollida i la inclusió social dels infants i joves dels darrers 

moviments immigratoris, tot contribuït a mantenir la cohesió social de les nostres ciutats i pobles. 

 

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament pren els acords següents: 

 



Primer: Manifestar el rebuig a les sentències del Tribunal Suprem espanyol  i a la interlocutòria 

del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que posen en perill el sistema d’immersió 

lingüística als centres educatius de Catalunya. 

 

Segon: Manifestar el suport al model d’escola catalana en llengua i continguts, així com a tota la 

comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-lo en el dia a dia, sense atendre aquestes 

sentències ni altres similars que les puguin seguir. 

 

Tercer: Instar al Parlament de Catalunya a manifestar el seu desacord amb aquestes sentències 

i instar al Govern català a no fer cap pas enrere i a complir el que diu la Llei d’educació de 

Catalunya pel que fa a la llengua vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament. 

 

Quart: Fer saber aquests acords al Tribunal Suprem espanyol, al Tribunal Superior de Justícia 

de Catalunya, al govern català, al govern espanyol i als grups parlamentaris de Parlament de 

Catalunya, Congrés dels Diputats i Senat espanyol, així com a la plataforma Somescola.cat, 

impulsora d’aquesta iniciativa. 

 
 
S’ACORDA:  

 
Únic.- Aprovar, en tots els seus termes, la moció transcrita en la part expositiva del present  
acord. 

 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat. 
 

 
13.- PRECS I PREGUNTES. 

 
El Sr. Eloi Hernàndez pregunta la quantitat a retornar com a conseqüència de la liquidació 
negativa en la participació de tributs de l’Estat. La Sra. Judit Baraldés informa que les quantitats 
a retornar són de 12.000 euros corresponents a l’exercici 2008 i 48.000 del 2009, les quals seran 
descomptades de les bestretes mensuals durant un període de cinc anys. 
 

          
Tractats tots els punts de l’ordre del dia el president aixeca la sessió a les 22,45 hores del dia 8 
de setembre de 2011  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 i Beltran                                                                     Rosa Vilà i Pallerola 


