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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 
12 DE MAIG DE 2011 

 
 

 
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, d’actes de sessions anteriors. 
2. Decrets d’Alcaldia: donar compte i, si s’escau, ratificació. 
3. Seguiment d’acords. 
4. Compte de recaptació de l’O.R.G.T. 
5. Projecte per a la construcció d’un centre de serveis municipal, 1a fase:  

a. Aprovació inicial 
b. Aprovació plecs de clàusules per a la licitació 

6. Conveni col�lectiu del personal al servei de l’Ajuntament de Fonollosa: aprovació 
7. Normes de funcionament i organització del centre Llar d’Infants Rexics: Aprovació 

inicial 
8. Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 9, reguladora de la Taxa per la prestació 

del servei de Llar d’Infants: Aprovació inicial 
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9. Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 17, reguladora de la Taxa per la prestació 
de serveis a domicili i altres serveis assistencials. Aprovació inicial 

10. Conveni de col�laboració per al finançament de l’adhesió dels serveis de transport 
públic de la comarca del Bages al sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona, 
per a l’anualitat de 2011: Aprovació 

11. Informacions de l’Àrea de Territori. 
12. Informacions de l’Àrea de Servei a les Persones. 
13. Informacions de l’Àrea Interna. 
14. 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, D’ACTES DE SESSIONS ANTERIORS. 
 
1.1.- Vist l’esborrany-minuta de l’acta de sessió extraordinària del ple de l’Ajuntament celebrada 
el 10  de març de 2011, el qual ha estat tramés als membres del consistori,  

 
Vist que  no es formulen reparaments  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 10 de març de 
2011. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat.  
 
2.-DECRETS D’ALCALDIA: DONAR COMPTE I, SI S’ESCAU, RATIFICACIÓ 
 
 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 

APROVACIÓ DE 
FACTURES 

28/02/2011 AREA INTERNA APROVACIÓ de la relació de factures F/2011/3 de 28 de febrer de 2011 

QUOTES 
URBANÍSTIQUES 

07/03/2011 TERRITORI 
SUSPENSIÓ liquidació quotes urbanistiques finca C/ Lluis Sentis, 21 , 
fins resolució recurs de reposició 

APROVACIÓ TAXES 08/03/2011 
SERVEIS A LES 

PERSONES 
APROVACIÓ liquidació de la Taxa pel Servei d'Escola Bressol, mes de 
febrer 2011 
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QUOTES 
URBANÍSTIQUES 

09/03/2011 TERRITORI 
CONCESSIÓ de fraccionament i ajornament del pagament del quart 
termini de les quotes urbanístiques corresponents a la finca del C/ 
Mirador, 31 

QUOTES 
URBANÍSTIQUES 

09/03/2011 TERRITORI 
CONCESSIÓ de fraccionament i ajornament del pagament del quart 
termini de les quotes urbanístiques corresponents a la finca del C/ 
Joaquim Agut, 39 

EXPEDIENT ORDRE 
EXECUCIÓ 

10/03/2011 TERRITORI 
INCOACIÓ expedient d'ordre d'execució en relació a la finca situada a 
l'Av. Verge de Montserrat, 9-11, per mal estat de conservació d'un mur 

MODIFICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

10/03/2011 AREA INTERNA 
APROVACIÓ de la modificació pressupostaria núm. 1/2011 per 
incorporació parcial de romanents  de crèdit de l'exercici de 2010 

SUBVENCIONS 10/03/2011 
SERVEIS A LES 

PERSONES 
CONCESSIÓ de subvenció a l'ACR de Fals per l'activitat Festa de Sant 
Vicenç, 2011 

SUBVENCIONS 10/03/2011 
SERVEIS A LES 

PERSONES 
CONCESSIÓ de subvenció a l'ACR de Fals per l'activitat Pessebre 
Vivent del Bages, 2010/11 

CONTRACTACIÓ DE 
SERVEIS 

10/03/2011 TERRITORI 
ADJUDICACIÓ contracte de serveis per la redacció del projecte bàsic, 
1a fase execució i estudi de seguretat i salut del Centre de Serveis 
Municipal de Canet de Fals a Jaume Espinal 

APROVACIÓ 
MEMÒRIA 

11/03/2011 TERRITORI 
APROVACIÓ de la memòria valorada de les obres Arranjament d'un 
tram del camí de Boixeda al nucli de Camps 

ACCEPTACIÓ AJUTS 
XBMQ 

14/03/2011 TERRITORI 
ACCEPTACIÓ de l'ajut atorgat per la Diputació de Barcelona per 
l'actuació "Instal.lació de busties" 

APROVACIÓ DE 
FACTURES 

14/03/2011 AREA INTERNA APROVACIÓ de la relació de factures F/2011/2 de 14 de març de 2011 

PROJECTES 
D'OBRES 
MUNICIPALS 

15/03/2011 TERRITORI 
APROVACIÓ deffinitiva del projecte "Arranjament del Camí de Boixeda, 
segona fase" 

LLICÈNCIA D'OBRES 15/03/2011 TERRITORI 
CONCESSIÓ de Llicencia Municipal d'Obres per fer tancaments interiors 
d'un cobert agricola a la granja Closa, exp. 1/2011 

CONTRACTACIÓ 
D'OBRES 

16/03/2011 TERRITORI 
ADJUDICACIÓ contracte menor d'obres d'arranjament d'un tram de mur 
a la piscina municipal de Canet de Fals a BAGESCON, S.L. 

LLICÈNCIES 
D'OBRES 

16/03/2011 TERRITORI 
CONCESSIÓ de Llicència Municipal d'Obres per a la instal.lació d'un 
centre de telecomunicacions al paratge del Pinyer, exp 12/2010 

LLICENCIA D'OBRES 16/03/2011 TERRITORI 
CONCESSIÓ de Llicència d'Obres  per instal.lar tanca de sepració a la 
parcel.la de l'Av. Torres de Fals, 16, exp.  5/2011 

LLICÈNCIA D'OBRES 16/03/2011 TERRITORI 
SUSPENSIÓ tramitació expedient de llicencia d'obres per reformar xarxa 
mitja tensió fins aportació solució alternativa segons propostes 
adjuntades, exp 6/2011 

EXPEDIENTS 
DISCIPLINA 
URBANISTICA 

16/03/2011 TERRITORI 
INCOACIÓ expedient de protecció de la legalitat urbanística per 
l'execució d'obres i implantació d'usos no autoritzats a la finca Vinya de 
Querol, per part de Gestió Solar Sostenible S.L. 

AJUTS URGÈNCIA 
SOCIAL 

17/03/20111 
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. 

LLICÈNCIA D'OBRES 21/03/2011 TERRITORI 
CONCESSIÓ de Llicencia Municipal d'Obres per la construcció d'un 
magatzem agrícola a Cal Calet Vell, exp. 7/2011 

LLICÈNCIA D'OBRES 24/03/2011 TERRITORI 
CONCESSIÓ de Llicencia Municipal d'Obres per la substitució d'una 
coberta per terrassa a la casa situada a Pl. Major, 2 de Fonollosa, exp. 
30/2010 
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AJUTS URGÈNCIA 
SOCIAL 

24/03/2011 
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. 

APROVACIÓ 
FACTURES 

24/03/2011 AREA INTERNA 
APROVACIÓ abonament factura d'Aigües de Manresa, per la 
regularització de la liquidació servei abastament aigua en altra Bages-
Cardener, any 2009 

CONTROL INCIAL 
ACTIVITATS 

25/03/2011 TERRITORI 
VALIDACIÓ del control inicial de l'explotació ramadera Granja la Bauma, 
exp 3/2009 

LLICÈNCIA D'OBRES 25/03/2011 TERRITORI 
APROVACIÓ ampliació de Llicencia d'Obres núm. 31/2010 per la 
reconstrucció d'un cobert situat a la finca Jaumandreu 

LLICÈNCIA 
D'ACTIVITATS 

28/03/2011 TERRITORI 
CONCESSIÓ de llicencia per una activitat ramadera a la granja Lòpez, 
exp. 10/2006 

EXPEDIENT 
DISCIPLINA 
URBANISTICA 

28/03/2011 TERRITORI 
INCOACIÓ expedient de protecció de la legalitat urbanística per 
l'execució d'obres i implantació d'usos no autoritzats a la finca Can Coma 
de Camps. 

QUOTES 
URBANÍSTIQUES 

28/03/2011 TERRITORI 
SUSPENSIÓ liquidació quotes urbanistiques finca C/ Lluis Sentis, 21 , 
fins resolució recurs de reposició, nou valor. 

QUOTES 
URBANÍSTIQUES 

30/03/2011 TERRITORI 
CONCESSIÓ de fraccionament i ajornament del pagament del quart 
termini de les quotes urbanístiques corresponents a la finca del C/ 
Sabines, 22 

APROVACIÓ DE 
FACTURES 

31/03/2011 AREA INTERNA APROVACIÓ de la relació de factures F/2011/4 de 31 de març de 2011 

APROVACIO DE 
TAXES 

31/03/2011 AREA INTERNA 
APROVACIÓ Taxa pel subministrament d'aigua potable, quart trimestre 
2010 

DELEGACIO DE 
FUNCIONS 

31/03/2011 ALCALDIA 
DELEGACIÓ de funcions al regidor Jose Antonio Moya per realitzar un 
casament civil 

APROVACIO DE 
TAXES 

31/03/2011 
SERVEIS A LES 

PERSONES 

APROVACIÓ Taxa per la prestació de serveis assistencials, mesos de 
gener a març 2011, corresponent als cursos i tallers per a persones 
adultes 

BAIXES DE TAXES 04/0/2011 
SERVEIS A LES 

PERSONES 
APROVACIÓ baixa per anul.lació d'un rebut de la Taxa per Serveis 
Assistencials, curs informatica, mesos octubre a desembre 2010 

APROVACIÓ DE 
FACTURES 

07/04/2011 AREA INTERNA APROVACIÓ factura presentada per Puljor Encofrados i Serviciós, S.L. 

LLICÈNCIA D'OBRES 08/04/2011 TERRITORI 
CONCESSIÓ de Llicència Municipal d'Obres per la rehabilitació i reforma 
d'un cobert agricola a la finca Can Pere de Camps, exp 2/2011 

DECLARACIÓ 
RESIDU SÒLID URBÀ 

08/04/2011 TERRITORI 
DECLARACIÓ de residu solid urba de dos vehicles fora d'us situats a 
Cal Passadret de Camps 

LLICÈNCIA D'OBRES 08/04/2011 TERRITORI 
CONCESSIÓ de Llicència Municipal d'Obres per la construcció d'una 
bassa de purins a la finca La Torra de Fals, exp 13/2011 

AJUTS URGÈNCIA 
SOCIAL 

11/04/2011 
SERVEIS A LES 

PERSONES 
ANUL.LACIÓ ajut concedit per subministre de gasoil  i aprovació de nou 
ajut per subministre d'electricitat 

LLICÈNCIA 
D'ACTIVITATS 

11/04/2011 TERRITORI 
APROVACIÓ de canvi no substancial consistent en la modificació del 
Pla de dejeccions ramaderes de l'explotació ramadera de Cal Joan de 
Fals 

ACCEPTACIÓ AJUTS 
XBMQ 

11/04/2011 TERRITORI 
ACCEPTACIÓ de l'ajut atorgat per la Diputació de Barcelona per 
l'actuació "Arranjament de camins" 
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ACCEPTACIÓ AJUTS 
XBMQ 

11/04/2011 TERRITORI 
ACCEPTACIÓ de l'ajut atorgat per la Diputació de Barcelona per 
l'actuació "Adequació enllumenat de Fonollosa" 

LLICÈNCIA D'OBRES 12/04/2011 TERRITORI 
CONCESSIÓ de Llicència Municipal d'Obres per la substitució de suport 
de fusta per suport de formigo de linia electrica de baixa tensió , exp 
14/2011 

PRESSUPOST 2011 13/04/2011 AREA INTERNA APROVACIÓ definitiva Pressupost exercici 2011 

LLICÈNCIA D'OBRES 13/04/2011 TERRITORI 
CONCESSIÓ de Llicència Municipal d'Obres per la substitució de 
tancaments existents per tancaments d'alumini al restaurant Moli de 
Boixeda, exp 09/2011 

LLICÈNCIA D'OBRES 13/04/2011 TERRITORI 
CONCESSIÓ de Llicència Municipal d'Obres per la construcció d'una 
tanca a la finca Casa Nova de Camps, exp 10/2011 

APROVACIÓ TAXES 13/04/2011 
SERVEIS A LES 

PERSONES 
APROVACIÓ liquidacions Taxa Servei Escola Bressos, mes de març de 
2011 

NOMENAMENTS 15/04/2011 ALCALDIA 
NOMENAMENT de secretària accidental durant els dies d'absencia de la 
secretària titular 

APROVACIÓ DE 
FACTURES 

15/04/2011 AREA INTERNA APROVACIÓ factura presentada per BAGESCON, S.L. 

DELEGACIO DE 
FUNCIONS 

15/04/2011 ALCALDIA 
DELEGACIÓ de funcions al regidor Alfons Parcerisas per realitzar un 
casament civil 

QUOTES 
URBANÍSTIQUES 

18/04/2011 TERRITORI 
CONCESSIÓ de fraccionament i ajornament del pagament del quart 
termini de les quotes urbanístiques corresponents a la finca del C/ 
Perdius, 14-16 

LLICÈNCIES 
D'ACTIVITATS 

18/04/2011 TERRITORI 
APROVACIÓ del Pla de Dejeccions ramaderes referent a l'explotació 
ramadera Granja Palà, exp. 5/2003 

LLICÈNCIES 
D'ACTIVITATS 

18/04/2011 TERRITORI 
SUSPENSIÓ tramitació expedient de llicència d'activitats d'una gossera, 
exp. 2/2009, fins aportació de documentació 

CONTRACTE DE 
GESTIO  BAR 
PISCINA 

21/04/2011 
SERVEIS A LES 

PERSONES 
APROVACIÓ Plec de Clausules per a la gestió del servei de bar de la 
piscina municipal per la temporada 2011 

AJUTS URGÈNCIA 
SOCIAL 

26/04/2011 
SERVEIS A LES 

PERSONES 

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

PLANEJAMENT 
URBANISTIC 

29/04/2011 TERRITORI 
APROVACIÓ provisional Pla Especial d'assignació d'usos de Canet de 
Fals 

APROVACIÓ DE 
FACTURES 

30/04/2011 AREA INTERNA APROVACIÓ de la relació de factures F/2011/5 de 30 d'abril de 2011 

DEVOLUCIÓ 
INGRESSOS 

03/05/2011 
SERVEIS A LES 

PERSONES 
APROVACIÓ devolució import rebut Taxa per assistència a la Llar 
d'Infants Municipal 

DELEGACIO DE 
FUNCIONS 

03/05/2011 ALCALDIA 
DELEGACIÓ de funcions al regidor Carles Soler per realitzar un 
casament civil 

ACCEPTACIÓ AJUTS 
XBMQ 

03/05/2011 TERRITORI 
ACCEPTACIÓ de l'ajut atorgat per la Diputació de Barcelona per 
l'actuació "Redacció del P.O.U.M" 

ACCEPTACIÓ AJUTS 
XBMQ 

05/05/2011 TERRITORI 
ACCEPTACIÓ de l'ajut atorgat per la Diputació de Barcelona per 
l'actuació "Projecte Complmentari Urb. Canet de Fals, 2a. fase" 

 
INTERVENCIONS: 
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La Sra. Juvert demana els següents aclariments responent la persona responsable de la 
corresponent àrea: 
 

o Anul�lació d’un ajut concedit per subministrament   de gasoil i nova concessió 
per subministrament elèctric: Es va produir  a conseqüència d’haver sorgit una 
nova necessitat més urgent d’acord amb l’informe dels serveis socials. 

o Persona designada com a secretària accidental: La Sra. Laura Martos Vila. 
o Si ha augmentat la demanda d’ajuts personals: S’ha produït un increment en 

aquestes necessitats. 
 
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 Pressupost 2011: Aprovat definitivament. 
o Pla Especial d’Assignació d’Usos de Canet de Fals: Ha estat informat per la Secretaria 

General d’Esports. 
 
4.- COMPTE DE RECAPTACIÓ DE L’O.R.G.T. 
 
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona durant l’exercici 2010 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i 
liquidacions d’ingrés directe,  
 
Vist que s’ha verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els 
fons transferits, 
 
Vist que, examinada la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets 
a cobrar, en resulten les quanties següents: 
 

• Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2010: 
Rebuts......................................................00,00€ 
Liquidacions........................................18.599,83€ 

• Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2010: 
Rebuts................................................79.494,05€ 
Liquidacions......................................467.692,49€ 

 
S’ACORDA: 
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Primer.- Aprovar el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona corresponent a l’exercici 2010 d’acord amb les dades 
transcrites. 
 
Segon.- Donar trasllat del present acord a l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat. 
 
5.- PROJECTE PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN CENTRE DE SERVESI MUNICIPALS, 1a. 
FASE. 
El Sr. Alcalde presenta a la consideració del plenari municipal  les següents propostes d’acord 
emeses en data 9 de maig de 2011: 
 
“Projecte per a la construcció d’un centre de serveis municipals, 1a. fase a Canet de Fals 
 
5.a Aprovació inicial  
 
Vist que l’Ajuntament de Fonollosa, recollint les demandes veïnals, té la voluntat de completar 
l’oferta de serveis públics a Canet de Fals, dotant-lo d’un nou edifici multifuncional que comprèn, 
entre d’altres, una sala polivalent, una farmaciola, locals comercials, etc. 
 
Vist que per decret de l’alcaldia de data 4 de febrer de 2011 es va aprovar l’expedient de 
contractació per a l’adjudicació del contracte de serveis que consisteix en la redacció del projecte 
bàsic, 1a fase d’execució i direcció d’obra del centre de serveis municipal de Canet de Fals, amb 
un pressupost de licitació de 56.000 euros, IVA exclòs. 
 
Vist que en data 10 de març de 2011, per resolució de l’alcaldia es va adjudicar el contracte de 
serveis per a la redacció del projecte bàsic, 1a fase d’execució i direcció d’obra del centre de 
serveis municipal de Canet de Fals, amb un pressupost de 44.800 euros, IVA exclòs al Sr. 
Jaume Espinalt Farré. 
 
Simultàniament s’ha tramitat el Pla Especial d’assignació d’usos de Canet de Fals que determina 
la qualificació urbanística dels terrenys on es pretén ubicar el centre de serveis, el qual ha estat 
aprovat provisionalment en data 29 d’abril de 2011. 
 
Vist que ha estat redactat el “Projecte per a la construcció d’un centre de serveis municipal, 1a 
fase” i ha estat informat per l’arquitecte municipal, l’informe del qual consta en l’expedient. 
 
Vist que l’ajuntament de Fonollosa està inclòs en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya  
(PUOSC) anualitat 2010, amb un ajut de 405.219,52 euros i que s’ha sol�licitat l’assignació del 
mateix al projecte a dalt indicat. 
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Atès que per donar compliment als terminis imposats per la  normativa que regula el PUOSC, es 
considera necessària la tramitació de l’expedient amb caràcter urgent. 
 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar, conforme allò que preveu l’article 50 de la LPA, la tramitació d’urgència del 
procediment per a l’aprovació del projecte d’obres esmentat. La tramitació per urgència suposarà 
la reducció dels terminis establerts per aquest procediment a la meitat. 
 
Segon.- Aprovar inicialment el projecte d’obres locals anomenat “Projecte per a la construcció 
d’un centre de serveis municipal, 1a fase”, amb un pressupost de 387.286,29 euros (IVA exclòs). 
 
Tercer.- Sotmetre aquest projecte a informació pública, mitjançant edicte insertat en el tauler 
d’anuncis de la corporació, en el BOP i en el DOGC, per tal que, en el termini de quinze dies, els 
interessats puguin presentar les al�legacions que considerin oportunes. Transcorregut aquest 
termini sense cap al�legació l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu. 
 
Quart.- El present acord resta condicionat a l’aprovació definitiva del Pla Especial d’assignació 
d’usos de Canet de Fals. 
 
5.b Aprovació de l’expedient de contractació de l’obra i del plec de clàusules 
administratives particulars 
  
Vist que s’ha redactat el Plec de clàusules administratives particulars per a la contractació de les 
obres de “Projecte per a la construcció d’un centre de serveis municipal a Canet de Fals, 1a 
fase”. 
 
S’ACORDA:  
 
Primer.- Declarar l’urgència de la contractació i aprovar el plec de clàusules administratives 
particulars i tècniques que han de regir la contractació de l’obra, a adjudicar mitjançant 
procediment obert i amb un pressupost de licitació de 387.286,29 euros (IVA exclòs), de 
conformitat amb el projecte tècnic. 
 
Segon.- El present acord resta condicionat a l’aprovació definitiva del projecte. 
 
Explicat de forma detallada el contingut del projecte, així com el procediment i el calendari 
necessari per a la tramitació del projecte i licitació de l’obra, 
 

S’ACORDA: 
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Únic.- Aprovar, en tots els seus termes, les propostes de l’Alcaldia transcrites en la part 
dispositiva del present acord. 
 

VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat. 
 
INTERVENCIONS: 
 
El Sr. Moya pregunta quan es farà el procés de participació ciutadana ja que considera  que els 
veïns tenen bon criteri i s’han d’escoltar. El Sr. Alcalde informa que el projecte sortirà a 
informació pública tot seguit i que, en cas de produir-se modificacions importants, haurien de ser 
aprovades després de la constitució del nou Ajuntament. 
 
El Sr. Sánchez demana si està concedit el canvi de destí. El Sr. Alcalde diu que no està 
confirmat per escrit però s’han fet gestions per assegurar que es concedeixi. Afegeix el Sr. 
Sánchez que seria convenient poder disposar del compromís per escrit abans del final de la 
legislatura. 
 
El Sr. Sánchez  vol fer constar el suport del seu grup en aquesta iniciativa ja que es tracta d’una 
necessitat reiteradament reivindicada i celebra haver pogut participar en l’elaboració del projecte 
i en la seva millora. Afegeix que el seu suport és per responsabilitat i per no perdre la subvenció, 
i lamenta no haver pogut participar en l’elaboració del plec  de clàusules.  
  

6.-    CONVENI COL�LECTIU DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE 
FONOLLOSA: APROVACIÓ 
 
En data 5 d’octubre de 2009, es va constituir la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament de 
Fonollosa, per tal d’iniciar les negociacions de les condicions de treball, socials i econòmiques 
del personal al servei de l’Ajuntament de Fonollosa. 
 
En data 2 de maig, i després de les negociacions dutes a terme, es va signar l’esmentat conveni 
pels representants dels treballadors i  de la Corporació Local. 
 
Per tot el que s’ha exposat i considerant molt convenient, per ambdues parts, la consecució i 
consolidació d’aquestes condicions  que representen una millora en els llocs de treball, 
 
S ’ A C O R D A  : 
 
PRIMER.- APROVAR el text del conveni col�lectiu del personal al servei de l’Ajuntament de 
Fonollosa, amb període de vigència des de l’1 de gener de 2011, negociat i signat en data 2 de 
maig de 2011 entre els representants dels treballadors  i de la Corporació Local. 
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SEGON.- TRAMETRE dues còpies originals del text del conveni col�lectiu a l’autoritat laboral 
competent als efectes de registre, i publicació del conveni, d’acord amb el què preveu  l’article 90 
del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
l’Estatut dels Treballadors. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat aprovat per unanimitat. 
 
INTERVENCIONS: 
 
El Sr. Sánchez manifesta que els seu grup donarà suport al conveni i que valoren el fet de tenir 
una plantilla de personal activa en el sentit d’haver iniciat la negociació d’aquestes condicions. 
Lamenta, però, no haver pogut participar en aquest procés tot i haver-ho demanat ja a l’any 
2007.  
 
Per aquest motiu proposa, com a millora del conveni i per raons de conciliació familiar, el poder 
gaudir com a dies festius el 24 i 30 de desembre. 
 
El Sr. Moya  s’afegeix  a la proposta per que considera que es tracta d’un al�licient pels 
treballadors. 
 
El Sr. Alcalde diu que es tracta d’un conveni tancat, que contempla moltes millores en dies 
festius, i que el 24 i 31 la gen treballa i cal tenir l’Ajuntament obert per fer les gestions que 
calguin. 
 
El Sr. Sánchez efectua una nova proposta consistent en ampliar fins a nou els dies d’assumptes 
personals. 
La nova proposta no és acceptada pel l’Alcalde i equip de govern, manifestant que la durada del 
conveni és de dos anys i que ja es tornarà a negociar. 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la representant dels treballadors, Sra. Laura Martos, qui 
manifesta que qualsevol millora serà molt benvinguda però que el que no consideren acceptable 
és la no aprovació del conveni signat i obrir negociacions una altra vegada. 
 
7.- NORMES DE FUNCIONAMENT  I ORGANITZACIÓ DEL CENTRE LLAR D’INFANTS 
REXICS: APROVACIÓ INCIAL 
 
Per part de l’Alcaldia es presenta a la consideració del Plenari municipal la següent proposta 
d’acord: 

“L’art. 28 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases del Règim Local i l’art. 71.1a) del Text Refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, estableixen que  els municipis poden realitzar 
activitats complementaries de les pròpies d’altres administracions públiques  i en particular, les 
relatives a l’educació. 
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D’acord amb això i atesa la potestat reglamentària de les entitats locals, s’han redactat les 
Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) de la Llar Municipal Rexics, les quals 
han de regular l’organització, les relacions entre els diferents membres de la comunitat educativa 
i els diferents serveis que s’ofereixen en el citat centre educatiu. 
 
Atès que les Normes d’Organització i Funcionament del Centre Llar d’Infants Rexics són un 
instrument normatiu que està subjecte a un procediment formal d’aprovació, d’acord amb allò 
què disposa l’art. 49 i 70.2 de la Llei 7/1986, reguladora de les Bases de Règim Local  i l’article 
178 del DL 2/2003 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de 
Catalunya, 
 
PROPOSO al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- APROVAR inicialment les Normes d’Organització i Funcionament del Centre Llar 
d’Infants Rexics de Fonollosa. 
 
SEGON:  EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’ acord d’aprovació inicial, 
així com el text complet de les Normes d’Organització i Funcionament 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. Durant el període d’exposició pública de les Normes, els qui tinguin un 
interès directe o resultin afectats, 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’ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar, en tots els seus termes, la proposta de l’Alcaldia transcrita en la part dispositiva 
del present acord. 
 

VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat. 
 
INTERVENCIONS: 
 
El Sr. Sánchez manifesta donar un vot de confiança en l’aprovació d’aquestes normes per quan 
han participat en la seva elaboració dos col�lectius importants com són pares i mestres. 
 
8.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9 REGULADORA DE LA TAXA PER A 
LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS: APROVACIÓ INCIAL 
 
L’Alcaldia presenta, als efectes de la seva aprovació, la següent proposta d’acord: 
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“Atesa la necessitat de revisar les tarifes de la Taxa per la Prestació del Servei d’Escola Bressol, 
per tal de reduir el dèficit d’aquest servei. 
 
Atès l’estudi econòmic financer  confeccionat a aquest efecte,  
 
PROPOSO AL PLE l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de  l’art. 6  de l’Ordenança Fiscal 
núm. 9 , Reguladora de la Taxa per la Prestació del Servei d’Escola Bressol, el qual quedaria 
redactat de la següent manera: 
 
Article 6. Quota tributària 

 
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 
Tarifa 1. Dies feiners (de dilluns a divendres)   
    Atenció dels infants, en horari complet  ....................................    132,00 €/mes 
               
Tarifa 2. Dies feiners (de dilluns a divendres) 
              Atenció dels infants, mitja jornada matí (no inclou dinar)..........    103,00 €/mes 
               
Tarifa 3. Dies feiners (de dilluns a divendres) 
              Atenció dels infants, mitja jornada tarda (no inclou dinar).........      68,00 €/mes 
 
Tarifa 4. Dies feiners (de dilluns a divendres) 
              Hora addicional tot el mes ........................................................      35,00 €/mes 
 
Tarifa 5. Menjador escolar inclòs menú   ..................................................       6,00 €/dia 
              Menjador escolar exclòs menú (nomes per infants P-0)    ..........       2,43 €/dia 
 
Tarifa 6. Material  ......................................................................................      6,50 €/mes 
 
Tarifa 7. Quota mínima (per ocupació de plaça) ....................................     35,00 €/ mes 
 
.... 
4.- En situacions de família nombrosa o família monoparental, les tarifes contingudes en el punt 
anterior, es reduiran un 20%. 
 
Aquesta bonificació no és acumulable a la que s’estableix al punt 2. 
 
A efectes d’obtenir aquesta reducció, s’haurà de presentar davant de la Hisenda Municipal la 
següent documentació: 
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- Títol vigent de família nombrosa o de família monoparental, expedit per l’Administració 

competent. 
 
SEGON.-  EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’ acord provisional, així 
com el text complet de l’ Ordenança modificada 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. 
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, 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’ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar, en tots els seus termes, la proposta de l’Alcaldia transcrita en la part dispositiva 
del present acord. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per sis vots favorables dels senyors/es Jaume 
Serarols, Alfons Parcerisas, Carles Soler, David Fàbrega, Josep M. Moya (CIU) i Montserrat 
Barea (PSC), i tres abstencions dels senyors/es Agustí Lleyda, Ernest Sànchez i Eva Juvert 
(ERC). 
 
 
9.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17 REGULADORA DE LA TAXA PER A 
LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A DOMICILI I ALTRES SERVEIS ASSISTENCIALS: 
APROVACIÓ INICIAL. 
 
 L’Alcaldia presenta, als efectes de la seva aprovació, la següent proposta d’acord: 
 
“Atesa la necessitat fer una modificació puntual de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa 
prestació dels serveis d’atenció domiciliària i altres serveis assistencials,  consistent en la 
supressió de la tarifa corresponent a l’Esplai d’estiu de la Llar d’Infants, atès que aquest servei ja 
no es duu a terme i que per l’assistència dels infants durant el mes de juliol a la Llar d’Infants 
s’aplica la Taxa pel Servei d’Escola Bressol.  
 
Atès el compromís d’aplicar a les famílies monoparentals els mateixos beneficis fiscals que a les 
famílies nombroses i tenint en compte que en determinades situacions d’urgència social pot ser 
necessari aplicar reduccions a les tarifes. 
 
PROPOSO AL PLE l’adopció del següent ACORD: 
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PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de  l’art. 6  de l’Ordenança Fiscal 
núm. 17, reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d’atenció domiciliària i altres serveis 
assistencials, el qual quedaria redactat de la següent manera: 
 
Article 6. Quota tributària 

 
1. La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia de serveis assistencials que s’hagin 
sol�licitat o que s’utilitzin. 
 
A aquest efecte, s’aplicaran les tarifes següents: 
 

 Tarifa / Servei 

I - Servei d’ajuda a domicili          Gratuït 

 
II - Altres serveis assistencials Tarifa / Servei 

Préstec de material ortopèdic 12,50 € 

Taller per la gent gran 11,00 €/mes 

Taller Gimnàstica persones adultes 12,00 €/mes 

Taller Informàtica persones adultes: 12,00 €/mes 

Taller informàtica per gent gran   6,00 €/mes 

 
III - Serveis assistencials per esplais Tarifa / Servei 

Esplai d’estiu  

- Si empadronats a Aguilar de Segarra, Rajadell o Fonollosa  

     - tots els dies de l’esplai 230,00 €/nen 

     - 1 setmana   54,00 €/nen 

- No empadronats ni a Aguilar de Segarra, ni a Rajadell, ni a Fonollosa  

     - tots els dies de l’esplai 265,00 €/nen 

     - 1 setmana   62,00 €/nen 

Esplai d’hivern  

- Si empadronats a Aguilar de Segarra, Rajadell o Fonollosa 40,00 €/nen 

- No empadronats ni a Aguilar de Segarra, ni a Rajadell, ni a Fonollosa 46,00 €/nen 

 
2. En situacions d’escassa capacitat econòmica, les tarifes contingudes en el punt anterior es 
reduiran en un 50%. 
A efectes d’obtenir aquesta reducció, s’haurà de presentar la corresponent sol�licitud, adjuntant 
còpia de l’última declaració d’IRPF, en el Departament de Serveis Socials. Aquest Servei 
informarà sobre la procedència d’aplicar el benefici sol�licitat. 
 
3. En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica per a satisfer les tarifes anteriors, es 
prestaran els serveis gratuïtament, previ informe de l’Àrea de Serveis Socials. 
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4.- En situacions de família nombrosa o família monoparental, les tarifes contingudes en el punt 
anterior, es reduiran un 20%. Aquesta bonificació no és acumulable a la que s’estableix al punt 2. 
 
A efectes d’obtenir aquesta reducció, s’haurà de presentar davant de la Hisenda Municipal la 
següent documentació: 
 

- Títol vigent de família nombrosa o de família monoparental, expedit per l’Administració 
competent. 

 
5.- Les bonificacions contingudes en els punt 2, 3 i 4 només s’aplicaran en els casos de persones 
empadronades en el nostre municipi. 
 
SEGON.-  EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’ acord provisional, així 
com el text complet de l’ Ordenança modificada 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. 
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, 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’ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar, en tots els seus termes, la proposta de l’Alcaldia transcrita en la part dispositiva 
del present acord. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per sis vots favorables dels senyors/es Jaume 
Serarols, Alfons Parcerisas, Carles Soler, David Fàbrega, Josep M. Moya (CIU) i Montserrat 
Barea (PSC), i tres abstencions dels senyors/es Agustí Lleyda, Ernest Sànchez i Eva Juvert 
(ERC). 
 
10.- CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER AL FINANÇAMENT DE L’ADHESIÓ DELS 
SERVEIS DE TRANSPORT PÚBLIC DE LA COMARCA DEL BAGES AL SISTEMA TARIFARI 
INTEGRAT DE L’A.T.M. DE BARCELONA PER L’ANUALITAT DE 2011: APROVACIÓ. 
 
El Sr. Alcalde presenta a la consideració del Ple la proposta d’acord, emesa en data 18 d’abril de 
2011, que transcrita diu: 
 
“En data 24 de març de 2009 i 27 de juliol de 2010, el Consell Comarcal del Bages, el 
Departament de Politica Territorial i Obres Públiques, l’Ajuntament de Manresa i l’Autoritat 
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Territorial de Mobilitat (ATM) de Barcelona, van formalitzar uns convenis per tal de concretar el 
règim de funcionament  i de finançament del sistema tarifari integrat a la comarca del Bages, per 
les anualitats de 2009 i de 2010 a l’espera de la constitució del Consorci de Transport Públic de 
la Catalunya Central. 
 
Amb el sistema tarifari integrat es vol afavorir l’ús dels serveis de transport públic col�lectiu per 
part de la ciutadania en unes condicions de preu adequades i potenciant la intermodalitat. Tenint 
en compte la mobilitat existent a la comarca del Bages i els desplaçaments amb la regió 
metropolitana de Barcelona es va considerar adient que el sistema tarifari integrat a la comarca 
del Bages es coordines amb el sistema tarifari de l’ATM de Barcelona, pel tal que els ciutadans i 
ciutadanes puguin fer ús dels mateixos títols de transport que els que formen part del sistema 
tarifari integrat de l’ATM de Barcelona. 
 
Atesa la positiva experiència obtinguda amb la implantació de la integració tarifaria durant els 
anys 2009 i 2010,  els mateixos quatre organismes consideren necessari el seu manteniment 
durant l’any 2011, metre es culmina el procés de constitució del consorci de transport públic de la 
Catalunya Central. 
 
Tenint en compte que amb referència a les despeses generades per a la integració en el sistema 
tarifari integrat de l’ATM de Barcelona dels serveis de transport amb origen i destinació a la 
comarca del Bages, es fixa una despesa màxima de 608.000 euros per al 2011 i la següent 
proporcionalitat en la seva distribució: 
 

• DPTOP de la Generalitat de Catalunya   85% 

• Ajuntament de Manresa        7,5% 

• Consell Comarcal del Bages       7,5% 
 
Atès que el Ple del Consell Comarcal del Bages, en data 28 de març de 2011, va aprovar la 
minuta de conveni de col�laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments de la 
comarca per al finançament de l’adhesió dels serveis de transport públic de la comarca del 
Bages al sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona, per a l’anualitat de 2011.   
 
Tenint en compte que en aquest conveni es preveu que els ajuntaments de la comarca es faran 
càrrec de les despeses generades al Consell Comarcal en concepte d’integració en el sistema 
tarifari integrat de l’ATM de Barcelona i que el repartiment es farà en proporció a la xifra oficial de 
població publicada per l’INE, per cada anualitat. 
 
Vist que en l’annex  3 de l’ esmentada proposta de conveni hi consten les aportacions que, 
d’acord amb el repartiment anterior,  l’Ajuntament de Fonollosa haurà d’efectuar per l’any 2011, 
que són de 586,60 euros, aportació que es consideraran a compte, sens perjudici de les 
liquidacions definitives que es portaran a terme un cop efectuat el tancament de l’exercici per 
part de l’ATM de Barcelona.  
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Vist tot això, PROPOSO AL PLE l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR la proposta de conveni de col�laboració entre el Consell Comarcal del 
Bages i els ajuntaments de la comarca, per al finançament de l’adhesió dels serveis de transport 
públic de la comarca del Bages al sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona, per a l’anualitat 
de 2011 
 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al Consell Comarcal de Bages per tal que es pugui 
formalitzar la seva signatura”. 
 
S’ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar, en tots els seus termes, la proposta de l’Alcaldia transcrita en la part dispositiva 
del present acord. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat. 
 
11 .-   INFORMACIONS DE L’ÀREA DE TERRITORI.  
 
El Sr. Parcerisas, regidor responsable de l’àrea de territori, informa de les següents actuacions: 
 

o S’està procedint a l’arranjament d’un tram del camí de Boixeda per tal de solucionar 
problemes pluvials. 

o S’ha construït el mur de la piscina i s’està arranjant el paviment al voltant del vas. 
o Està programada l’acta de replanteig de l’antena de Fonollosa. 

 
El Sr. Moya s’interessa per les següents qüestions, que son contestades pel Sr. Parcerisas: 
 

o Per l’empresa que ha dut a terme les obres d’arranjament del camí de Boixeda i si s’han 
posat les tanques: L’empresa és Excavacions Duocastella i pel que fa les tanques 
algunes estan posades i també s’han plantejat algunes solucions per part del servei de 
manteniment de la Diputació de Barcelona. 

o Estat de les obres del Pont del camí de Centelles: Estan col�locades les tanques i falta el 
paviment. 

o Previsió de solucionar alguns problemes de les obres d’urbanització de Canet com ara 
males olors: Es farà una inspecció de deficiències per tal que siguin subsanades durant 
el període de garantia. 

o Funcionament de l’antena de telecomunicacions de Canet de Fals: Vodafone està 
instal�lada i dóna cobertura i també s’ha contactat amb altres empreses des de 
l’Ajuntament i des de la Secretaria de Telecomunicacions de la Generalitat. 
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12 .-  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 Del període d’inscripcions a la llar d’infants que finalitza el dia 13 de maig. 
o De l’organització de l’esplai d’estiu 2011. 
o Dels estats de comptes de les  actuacions/activitats que s’indiquen amb els següents 

resultats: 
o Llar d’infants Reixics curs 2008/09:  - 48.983,76 € 
o Llar d’infants Reixics curs 2009/10:  - 77.027,93 € 
o Casal d’estiu any 2009 :  - 162,86 € 
o Casal d’estiu any 2010:      - 7,82 € 
o Taller de gimnàstica per a la gent gran, any 2010: - 1.169,36 € 
o Cursos d’informàtica 2010:  - 6.529,00 € 
o Despeses manteniment Escola Sant Jordi curs 2008/09:  80.968.05 € 
o Despeses manteniment Escola Sant Jordi curs 2009/10:  68.507,33 € 

 
El Sr. Sánchez celebra que s’hagi donat aquestes informacions que han estat reiteradament 
reclamades des de l’any 2008. Tot i així considera que manca un informe d’objectius elaborat per  
la regidoria. 
 
El Sr. Moya fa constar la seva felicitació per l’estalvi obtingut amb la caldera de biomassa a la llar 
d’infants, però reitera l’estat de comptes de la piscina. També demana les previsions d’obertura 
de la piscina per aquest estiu i d’adjudicació del servei de bar. 
 
La Sra. Barea diu que no disposa en aquests moments de  les dades referides a l’any passat 
però que el servei és molt deficitari. Pel que fa al servei de bar informa que el termini per a la 
presentació d’ofertes finalitza el proper dia 16. 
 
El Sr. Moya sol�licita que, a la vista de les imminents eleccions municipals, l’adjudicació sigui 
realitzada pel nou equip de govern. 
 
El Sr. Sánchez s’afegeix a la consideració del Sr. Moya i diu que s’havia d’haver fet aquesta 
previsió i no fer coincidir aquesta adjudicació amb la campanya electoral. 
 
El Sr. Alcalde diu que el servei s’ha d’adjudicar amb l’antelació suficient per a la seva 
organització. 
 
13 .-  INFORMACIONS DE L’ÀREA INTERNA. 

 
El Sr. Fàbrega, regidor delegat de l’àrea interna, informa dels següents assumptes: 
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o De la finalització dels Plans d’Ocupació 2010 i l’inici dels corresponents al 2011 el mes 

de juny. 
o De les operacions de tancament de l’exercici 2010 que estan a l’espera de validació per 

part de la Diputació. 
o Del proper venciment de l’operació de tresoreria concertada amb Caixa del Penedés i de 

les gestions dutes a terme per a la seva renovació. 
 
INCLUSIÓ A L’ORDRE DEL DIA D’UN PUNT URGENT NO INCLÓS A LA CONVOCATÒRIA. 
 
El Sr. Moya exposa que, tal com s’havia tractat en diferents reunions, seria convenient acordar 
una bonificació en la taxa per a l’expedició dels certificats referents al projecte de reparcel�lació 
emesos als sols efectes de cancel�lació de l’afecció de la finca com a conseqüència de la 
inscripció de dit projecte  al Registre de la Propietat en garantia del cobrament de les quotes 
urbanístiques.  
 
El grup d’Esquerra i l’equip de govern coincideixen en aquesta proposta. 
 
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: 
 
14.-Modificació de l’ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la taxa per expedició de documents 
administratius. 
 

VOTACIÓ: El present acord ha estat aprovat per unanimitat i amb el quòrum de la majoria 
absoluta del nombre de membres de la  corporació. 
 
14.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11 REGULADORA DE LA TAXA PER 
EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS. 
 
Vist l’acord anterior pel qual es resol incloure a l’ordre del dia la modificació  de l’ordenança fiscal 
núm. 11 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius, en el sentit de 
bonificar la taxa imposada pels certificats justificatius del pagament de la totalitat de les quotes 
urbanístiques als efectes de cancel�lar l’afecció al Registre de la Propietat, 
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S’ACORDA: 
  
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de  l’art. 5  de l’Ordenança Fiscal núm. 11, de 
la Taxa per expedició de documents administratius, que quedarà redactat de la següent manera: 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
S’aplicarà una bonificació del 100% en els certificats compresos en l’epígraf 4, punt 3, quan 
siguin emesos als sols efectes de cancel�lació  de l’afecció de la finca com a conseqüència de la 
inscripció del Projecte de Reparcel�lació de Canet de Fals al Registre de la Propietat en garantia 
del cobrament de les quotes urbanístiques.  
 
SEGON.-  Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’ acord provisional, així com el 
text complet de l’ Ordenança modificada 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. 
 Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, 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. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat. 

 
15.- PRECS I PREGUNTES.  
 
El Sr. Alcalde convida als assistents a fer ús de la paraula amb motiu de celebrar l’últim ple 
ordinari de l’actual legislatura. 
 
El Sr. Moya demana la paraula i resumeix les actuacions que s’han dut a terme al llarg dels vuit 
anys que ha estat a l’Ajuntament: Portada d’aigua en alta, urbanització de Canet, dos Centres 
d’Atenció Primària, obres a l’escola, instal�lació de calderes de biomassa i actuacions en camins, 
manifestant especialment el seu desacord en l’arranjament del camí de La Creu. 
 
Vol fer constar que la seva aportació sempre ha estat en defensa del poble i de la qualitat de vida 
dels seus habitants, i demana disculpes a qui es pugui sentir ofès per alguna de les seves 
accions. 
 
La Sra. Barea diu que celebra haver format part de l’equip de govern i que això li ha permès 
participar en tasques molt gratificants.  
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La valoració que fa el Sr. Sánchez és de decepció en moltes ocasions i maltracte dels càrrecs 
electes pel fet de no poder disposar d’informació ni participació en assumptes d’interès 
municipal. 
 
La Sra. Juvert està d’acord amb les afirmacions del Sr. Sánchez i manifesta així mateix el seu 
sentit de disgust per aquesta manca d’informació. 
 
El Sr. Fábrega vol fer constar que durant aquests quatre anys s’ha fet molta feina i que deixa el 
càrrec content i satisfet d’aquesta nova experiència. 
 
El Sr. Soler  considera que aquesta manca d’entesa entre els partits ha donat una imatge als 
veïns no massa correcta. Tot i així diu que ha aprés d’aquesta experiència i desitja molta sort al 
nou equip de govern. 
 
El Sr. Parcerisas llegeix el text de comiat que es transcriu a continuació: 
 
“Avui és un dia molt important per mi i per això volia dirigir-vos unes paraules en aquesta sessió 
plenària, la darrera d’aquesta etapa com a regidor del municipi de Fonollosa. Després de 8 anys 
de dedicació ha arribat el moment de tancar una etapa personal i dir adéu a aquesta 
responsabilitat. Mentre pensava i escrivia aquestes línies de comiat afloraven en mi un munt de 
sentiments contradictoris que es movien entre la satisfacció i convenciment de la decisió presa i 
la tristesa per deixar una tasca que m’apassiona. Per a mi ha estat un plaer haver tingut la 
oportunitat de treballar pel meu municipi des de l’Ajuntament, i no ho deixo ni per falta de ganes 
ni per cansament, ho faig des del convenciment que la renovació de les persones en llocs de 
responsabilitat és bo per la salut de la política i de que ningú és imprescindible. Crec que en 
política és un encert saber veure quan és el moment de plegar i un orgull poder-ho fer per la 
porta del davant. 
Fa 8 anys vaig convertir-me en regidor de la mà de la Candidatura Unitària d’Independents de 
Fals, un grup de persones que amb l’objectiu de defugir les lluites personals i aportar treball i 
seriositat a l’Ajuntament ens vàrem constituir com a agrupació d’electors. En els inicis d’aquella 
convulsa legislatura, el Josep Comas i jo mateix vàrem aportar treball i dedicació en tot moment, 
contribuint des d’una postura pacificadora a donar a Fonollosa la transició política que 
necessitava. Transició que no només necessitava un canvi de persones sinó també, un canvi 
d’actituds i de maneres de fer, i que va culminar amb l’elecció, el desembre de 2004, del David 
Bonvehí com a alcalde. Aquell nou govern va iniciar una etapa històrica pel municipi, que encara 
dura avui, gràcies a l’equip liderat pel Santi i format pel Carles, el David, la Montse i jo mateix. 
En aquests anys he estat partícip de la transformació i millora de l’Ajuntament, obrint-ne les 
portes a tots els veïns i veïnes, aportant-hi transparència en els processos, democràcia en la 
presa de decisions, tracte d’igualtat a les persones i modernització dels mitjans de treball i de 
relació amb els veïns, com per exemple la creació del portal web i la plataforma de tràmits per 
internet. 
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En el període 2004-2007 vaig ser el responsable de l’àrea de serveis a les persones, la més 
agraïda de les tasques que et poden tocar dintre d’un ajuntament. En aquest àmbit vaig donar 
suport al funcionament i a la millora de l’escola, aconseguint ajudes per millorar-ne els edificis pel 
que fa a teulades, aïllaments, passarel�les per la millora de l’accessibilitat, l’adequació de 
lavabos i la construcció de noves aules. Es va iniciar la formació de persones adultes en noves 
tecnologies amb aules d’informàtica a Fals i Fonollosa, on es va obrir un telecentre. Es va posar 
en marxa el casal de la gent gran de Fonollosa, i donar suport al funcionament del de Fals. Van 
ser uns anys de planificació interna de l’àrea amb la redacció d’un pla d’equipaments, embrió 
dels projectes de construcció de consultoris locals a Canet i a Fals, i de la nova llar d’infants, 
però també de decisions difícils i controvertides com el tancament d’una de les dues piscines 
municipals per construir la llar d’infants en aquell espai. 
Aquell període, que va ser fonamental per desencallar els projectes de reparcel�lació i 
urbanització de Canet de Fals, va estar marcat per el rebuig a l’aeroport que la Generalitat de 
Catalunya volia instal�lar al nostre terme, i pel seguiment i implicació en les seves accions de 
planificació territorial i urbanística. 
Amb el canvi de legislatura vaig canviar de responsabilitats, fent-me càrrec aquests darrers 4 
anys de l’àrea de territori. Ha estat indiscutiblement un període històric en el qual s’han portat a 
terme les obres d’urbanització de Canet i una gran inversió en obra pública. Les obres de Canet, 
que han comptat amb el suport, col�laboració i paciència dels veïns, han anat acompanyades 
d’altres projectes paral�lels de millora com la plaça de la vila; la construcció del col�lector de 
clavegueram; la neteja de la franja perimetral, zones verdes i parcel�les no edificades; la millora 
de la carretera; la prevenció d’inundacions, l’arranjament de les zones verdes i de la piscina 
municipal; la construcció de l’antena de telecomunicacions; la finalització de les obres del 
consultori; i la construcció i posada en marxa de la llar d’infants; que tots ells han contribuït en 
reparar un greuge històric de manca d’atenció, dedicació, inversió i interès per part d’ajuntaments 
passats, i la consolidació de Canet de Fals com un poble més del municipi. 
Però l’enorme esforç municipal per Canet de Fals durant aquest període no pot eclipsar la resta 
de la feina feta, com la construcció del clavegueram de Fals, que acabà amb la contaminació del 
torrent; la construcció del consultori mèdic de Fals, que posà fi a molts anys de servei deficitari 
en una habitació del casal del poble; l’arranjament i millora de la plaça de l’església i l’antic 
ajuntament de Fonollosa; la reconstrucció del pont del camí vell d’Aguilar; l’endreça del mal 
servei de correus amb la instal�lació de les noves bústies; la millora de la xarxa de camins i de 
les telecomunicacions amb internet, cobertura de mòbil i televisió digital terrestre, que s’estendrà 
a tot el municipi amb la nova antena de Fonollosa que es construirà abans de l’estiu. 
També m’agradaria destacar tres actuacions que ens han convertit en modèlics i pioners, ens 
han permès rebre el Premi Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, ser conferenciants i 
municipi exemple en tres jornades de la mateixa Diputació, del Centre Tecnològic i Forestal i del 
Centre de Desenvolupament Rural Integrat de Catalunya, i rebre visites d’altres ajuntaments, el 
Consell Comarcal i l’Abadia de Montserrat. Aquestes són: primera, l’aposta en l’àmbit de les 
energies renovables, amb la instal�lació de dues calderes de biomassa que estalvien més de 30 
tones de CO2 a l’atmosfera i més de 15.000€ anuals a les arques municipals; segona, la inversió 
en l’estalvi i eficiència energètica en l’enllumenat públic que ha permès reduir el consum, les 
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emissions de CO2  i la factura en més de 9.000€ anuals; i finalment, les actuacions en prevenció 
d’incendis forestals a Canet de Fals, des de la neteja de la franja i les zones verdes, a la neteja 
de les parcel�les no edificades. 
I no em voldria descuidar el gran esforç i dedicació en iniciar l’elaboració del Pla Urbanístic que 
definirà el model de municipi que volem pels propers 20 anys, i que recollint la feina feta 
anteriorment amb el Pla Local d’Habitatge, el Pla Estratègic i el Pla d’Equipaments, ha de ser 
debatut i consensuat. 
Avui acomiado aquesta etapa com a regidor de Fonollosa, sabent que no tot ho he fet bé però 
que només s’equivoca qui fa coses, conscient que he contribuït a deixar un ajuntament i un 
municipi millor de com me’ls vaig trobar, i satisfet per la feina feta. Els que diuen que la política 
local és difícil i poc agraïda, no s’equivoquen, però també han de saber que és una experiència 
molt interessant, enriquidora i formativa. He après a prendre decisions, a prioritzar, a equivocar-
me, a improvisar, a ser pacient, a escoltar, i sobretot que la política local és esforç, idees, 
compromís, honradesa, responsabilitat i respecte. 
Però no voldria finalitzar aquest comiat sense un breu apartat d’agraïments. D’entrada voldria 
donar les gràcies pel suport rebut per part de totes i tots els professionals de l’Ajuntament, que 
amb el seu esforç i compromís han fet possible tirar endavant totes les accions. També voldria 
agrair el suport que m’han donat les persones de les candidatures de les quals he format part, la 
feina feta pels membres dels equips de govern que he estat, i especialment als veïns i veïnes 
que al fer-me confiança m’han donat la oportunitat de treballar pel meu municipi. 
I finalment, voldria agrair el suport i la paciència de la meva família i en especial de la Núria, que 
és qui més n’ha patit les conseqüències. 
Moltes gràcies”. 
 
Finalment el Sr. Alcalde fa esment a aquesta etapa que ha estat com alcalde, al treball i 
responsabilitat que representa, i adreça unes paraules d’agraïment a totes aquelles persones 
que li han donat suport, treballadors i treballadores de l’Ajuntament, equip tècnic i, molt 
especialment, als regidors companys de l’equip de govern. 
 
          
Tractats tots els punts de l’ordre del dia el president aixeca la sessió a les 00,20 hores del dia 12 
de maig 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 


