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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 
10 DE MARÇ 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. Pressupost per a l’exercici de 2011. 
5. Recepció de les obres d’Urbanització de Canet de Fals:  

a. Part elèctrica 
b. Part urbanística. 

6. Aprovació inicial del Pla Especial d’Assignació d’Usos de Canet de Fals 
7. Informacions de l’Àrea de Territori. 
8. Informacions de l’Àrea de Servei a les Persones. 
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9. Informacions de l’Àrea Interna. 
10. Precs i preguntes. 

 
 
Comprovat el quòrum d’assistència per a una vàlida celebració del ple el President disposa l’inici 
de la sessió. 
 
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’ACTES DE SESSIONS ANTERIORS. 
 
1.1.- Vist l’esborrany-minuta de l’acta de sessió extraordinària del ple de l’Ajuntament celebrada 
el 29 de desembre de 2010, 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 extraordinària del Ple de l’Ajuntament celebrada el dia 29 de 
desembre de 2010. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat.  
 
1.2.- Vist l’esborrany-minuta de l’acta de sessió ordinària del ple de l’Ajuntament celebrada el 13 
de gener  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 13 de gener 
de 2011. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat.  
 
1.3.- Vist l’esborrany-minuta de l’acta de sessió ordinària del ple de l’Ajuntament celebrada el 20 
de gener 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  : 
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Únic. Aprovar l’acta de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament celebrada el dia 20 de 
gener 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 
DISCIPLINA 
URBANÍSTICA 22/12/2010 TERRITORI INCOACIÓ expedient sancionador per infracció urbanística per obres 

executades al C/ Sabines, 18 de Canet de Fals.  

PLANEJAMENT 
URBANÍSTIC 29/12/2010 TERRITORI APROVACIÓ PROVISIONAL de la 7a Modificació Puntual de les Normes 

Subsidiàries de Planejament de Fonollosa, en l'àmbit del Molí de Fals. 

APROVACIÓ 
FACTURES 30/12/2010 AREA INTERNA APROVACIÓ de la relació de factures F/2010/19 de 30 de desembre de 

2010 

APROVACIÓ TAXES 31/12/2010 SERVEIS A LES 
PERSONES 

APROVACIÓ liquidació de la Taxa pel Servei d'Escola Bressol, mes de 
desembre 2010 

SUBVENCIONS 31/12/2010 SERVEIS A LES 
PERSONES 

CONCESSIÓ d'una subvenció a l'Associació Cultural i Recreativa de 
Fonollosa per finançar activitats "Festa de Carnestoltes " i "Festa dels 10 
anys del Grup de Teatre Faltagent", any 2010 

APROVACIO 
FACTURES 31/12/2010 AREA INTERNA APROVACIÓ de la relació de factures F/2010/20 de 31 de desembre de 

2010 

SUBVENCIONS 31/12/2010 SERVEIS A LES 
PERSONES 

CONCESSIÓ d'una subvenció a l'Associació Cultural i de Veins de Camps 
per finançar activitats "Festa major d'Hivern - Santa Llucia", any 2010 

SUBVENCIONS 31/12/2010 SERVEIS A LES 
PERSONES 

CONCESSIÓ d'una subvenció a l'Associació Cultural i de Veins de Camps 
per finançar activitats "Fira del Menestral", any 2010 

APROVACIO TAXES 31/12/2010 AREA INTERNA APROVACIÓ rebuts Taxa Subministrament d'Aigua, tercer trimestre de 
2010 

AJUTS URGÈNCIA 
SOCIAL 31/12/2010 SERVEIS A LES 

PERSONES APROVACIO ajut per menjador escolar, familia exp. Social 2009/34 

AJUTS URGÈNCIA 
SOCIAL 31/12/2010 SERVEIS A LES 

PERSONES 
APROVACIÓ ajuts  per al pagament puntual de provisió de serveis i 
serveis primera necessitat  (Colonies i sortides escolars, curs 2009/10), 
diversos expedients 

APROVACIÓ 
FACTURES 31/12/2011 AREA INTERNA APROVACIÓ de la relació de factures F/2010/21 de 31 de desembre de 

2010 

APROVACIÓ 
FACTURES 31/12/2011 AREA INTERNA APROVACIÓ de la relació de factures F/2010/22 de 31 de desembre de 

2010 

AJUTS ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS 03/01/2011 SERVEIS A LES 

PERSONES 
APROVACIÓ bases i convocatòria d'ajuts individualitzats a alumnes amb 
menys recursos que participen en activitats extraescolars organitzades per 
l'AMPA CEIP Sant Jordi 
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PROJECTES 
D'OBRES 
MUNICIPALS 

10/01/2011 TERRITORI APROVACIÓ inicial projecte "Arranjament del Camí de Boixeda, segona 
fase" 

LLICÈNCIA D'OBRES 10/01/2011 TERRITORI CONCESSIÓ de Llicencia Municipal d'Obres per a l'adequació de les 
instal.lacions de la granja Oliveres del Pla, exp. 48/2010 

PLA DEJECCIONS 
RAMADERES 10/01/2011 TERRITORI VALIDACIÓ del Pla de Gestió de dejeccions ramaderes P04341, 

corresponent a l'explotació Granja Capdevila 

LLICENCIA DE 
SEGREGACIÓ 11/01/2011 TERRITORI CONCESSIÓ de Llicencia de segregació i agrupació finques Cal Rabinxela 

i Can Camps de Fonollosa, exp. 52/2010 

LLICENCIA D'OBRES 14/01/2011 TERRITORI CONCESSIÓ de Llicència d'Obres  per a l'ampliació de la masia Can 
Camps de Fonollosa, exp.  53/2010 

LLICÈNCIA D'OBRES 14/01/2011 TERRITORI CONCESSIÓ de Llicència d'Obres  per instal.lar una tanca de protecció a la 
finca Cal Fusé de Fonollosa, exp.  49/2010 

LLICÈNCIA D'OBRES 18/01/2011 TERRITORI 
CONCESSIÓ de Llicència d'Obres  per instal.lació escomesa electrica al 
nou centre de telecomunicacions situat a la finca El Pinyer de Fonollosa, 
exp. 51/2010 

AJORNAMENT 
TRIBUTS 18/01/2011 TERRITORI CONCESSIÓ ajornament i fraccionament pagament liquidació Impost de 

Construccions, Instal.lacions i Obres  corresponent a l'expedient 31/2010 
XARXA MUNICIPIS 
IGUALTAT DE 
GÈNERE 

19/01/2011 SERVEIS A LES 
PERSONES 

ADHESIÓ al projecte del Consell Comarcal per a l'any 2011 en relació al 
Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Homes i Dones al Bages, 2009-2014 

CENTRE 
D'INFORMACIÓ I 
RECURSOS PER A 
DONES 

19/01/2011 SERVEIS A LES 
PERSONES 

ADHESIÓ als serveis del centre d'informació i recursos per a dones que es 
presta des del Consell Comarcal del Bages 

AJORNAMENT 
TRIBUTS 19/01/2011 TERRITORI CONCESSIÓ ajornament i fraccionament pagament liquidació Impost de 

Construccions, Instal.lacions i Obres  corresponent a l'expedient 24/2010 

AMPLIACIÓ 
LLICÈNCIA D'OBRES 20/01/2011 TERRITORI SUSPENSIÓ tramitació expedient per l'aprovació de l'ampliació de la 

llicència d'obres 31/2010, fins esmena de deficiències. 
AJUT PER A 
ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS 

25/01/2011 SERVEIS A LES 
PERSONES 

APROVACIÓ relació d'alumnes del CEIP Sant Jordi de Fonollosa 
beneficiaris de l'ajut del Departament d'Educació  

EXPEDIENT 
COMUNICACIÓ 
AMBIENTAL 

24/01/2011 TERRITORI APROVACIÓ de la modificació de la comunicació ambiental 1/2002, 
explotació ramadera oví reproducció Molí de Boixeda 

AJUTS ALUMNES 
LLAR INFANTS 31/01/2011 SERVEIS A LES 

PERSONES 
APROVACIÓ distribució ajut atorgat pel Departament d'Educació per a 
l'escolarització de 6 alumnes en situacions econòmiques desfavorides 

APROVACIÓ 
DESPESA  31/01/2011 SERVEIS A LES 

PERSONES 
APROVACIÓ despesa import a compte aportació al Consell Comarcal del 
Bages, per al finançament del Serveis Socials Bàsics i Serveis Socials 
d'Atenció Domiciliària. 

APROVACIÓ 
FACTURES 31/01/2011 AREA INTERNA APROVACIÓ de la relació de factures F/2011/1 de 31 de gener de 2011 

APROVACIÓ TAXES 03/02/2011 SERVEIS A LES 
PERSONES 

APROVACIÓ Taxa per la prestació del Servei d'Escola Bressol, mes de 
gener de 2011 

CONTRACTACIÓ DE 
SERVEIS 04/02/2011 TERRITORI 

APROVACIÓ expedient de contractació per a l'adjudicació del contracte de 
serveis per a la Redacció del projecte bàsic per a la construcció d'un centre 
de serveis a Canet de Fals i aprovació plec clausules 
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CONTROL 
AMBIENTAL 
ACTIVITATS 

11/02/2011 TERRITORI 
REQUERIMENT al titular de l'explotació ramadera Granja Cinta, perquè 
acrediti la realització del control ambiental detallat al Decret de data 
22/09/2010 

ACCEPTACIÓ AJUTS 
XBMQ 14/02/2011 TERRITORI 

ACCEPTACIÓ ajut atorgat per la Diputació de Barcelona, en el marc del 
Pla de Concertació Xarxa de Barcelona Municipis de Qualitat,  per a 
l'adquisició d'una caldera de biomassa 

CONVENI  US EINA 
GIA  15/02/2011 TERRITORI APROVACIÓ document de desenvolupament del conveni marc de les 

condicions d'ús dels sistemes d'informació i gestió d'activitats GIA 

ACCEPTACIÓ AJUTS 
XBMQ 16/02/2011 SERVEIS A LES 

PERSONES 
ACCEPTACIÓ ajut atorgat per la Diputació de Barcelona, en el marc del 
Pla de Concertació Xarxa de Barcelona Municipis de Qualitat,  per al 
Suport a la suficiència alimentària  a Escoles Bressol 2011 

DEVOLUCIONS 
D'AVALS 18/02/2011 TERRITORI AUTORITZACIÓ devolució aval dipositat per la llicencia municipal d'obres 

47/2010 

ACCEPTACIÓ AJUTS 
XBMQ 22/02/2011 SERVEIS A LES 

PERSONES 
ACCEPTACIÓ ajut atorgat per la Diputació de Barcelona, en el marc del 
Pla de Concertació Municipis de Qualitat, 2011, per al desenvolupament de 
politiques educatives en municipis de menys de 5000 habitants 

PRORROGUES 
LLICÈNCIES D'OBRES 22/02/2011 TERRITORI CONCESSIÓ prorroga de la llicència municipal d'obres exp. 43/2008, per 

un termini de divuit mesos 

ACCEPTACIÓ AJUTS 
XBMQ 25/02/2011 SERVEIS A LES 

PERSONES 
ACCEPTACIÓ ajut atorgat per la Diputació de Barcelona, en el marc del 
Pla de Concertació Municipis de Qualitat, 2011, per al finançament de 
serveis socials bàsics i els serveis socials d'atenció domiciliària. 

APROVACIÓ 
LIQUIDACIÓ 25/02/2011 SERVEIS A LES 

PERSONES 
APROVACIÓ nova liquidació a l'Ajuntament de Sant Mateu de Bages , en 
concepte de col.laboració en les despeses de la Llar d'Infants curs 2008/09 

DESIGNA DE 
LLETRATS 02/03/2011 ALCALDIA 

COMPAREIXENÇA I DESIGNACIÓ de lletrats per a la representació i 
defensa de l'ajuntament en el procediment per acomiadament núm. 
978/2010 

 
 
 
INTERVENCIONS: 
 
La Sra. Juvert demana les següents informacions en relació als decrets anteriors: 
 

o L’import dels fraccionaments corresponents als expedients 31/2010 i 24/2010: 
Corresponen a dos expedients de legalització i s’informarà de l’import. 

o L’estat del procés en el procediment per acomiadament 978/2010: S’ha acordat la 
compareixença i designació de lletrats per a la defensa però no s’ha produït  sentència. 

o Pregunta també si s’ha iniciat l’expedient de disciplina urbanística que es va anunciar en 
la Cua referent al camp solar La Vinya de Fonollosa. L’Alcalde diu que s’iniciarà ben 
aviat. 

 
2.2.  Es presenta a la consideració del plenari municipal, als efectes de la seva ratificació, el 
següent decret de l’alcaldia: 
 

o Decret de l’Alcaldia de data 18 de febrer de 2011 pel qual s’acorda sol·licitar el canvi de 
destinació de les actuacions incloses en el PUOSC 2010 (Projecte complementari 
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d’urbanització de Canet  de Fals i Construcció d’un edifici  per a farmaciola) per una 
nova actuació anomenada “Projecte d’un centre de serveis municipals a Canet de Fals” 
 

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. 
 
INTERVENCIONS: 
 
La Sra. Juvert demana els motius d’haver tramitat el canvi d’ús tant tard i si es possible la seva 
desestimació. 
 
El Sr. Alcalde explica que es va creure oportú veure l’evolució de les obres de Canet i valorar si 
era necessari fer més obra d’urbanització. Finalment, a la vista del resultat final, es va considerar 
que es podia sol·licitar el canvi i atendre les demandes manifestades reiteradament pels veïns. 
Afegeix que el canvi encara  no està formalitzat. 
 
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 Conveni pel finançament de serveis socials 2010: tramitat. 
o Conveni entre l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i la FMC en matèria de 

subministrament d’informació de caràcter tributari: comunicada l’adhesió. 
o 8a. Modificació puntual de NNSS: en tramitació. 

 
 
4.- PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2011. 
 
S’ha elaborat el pressupost municipal d’aquesta corporació per a l’exercici 2010  i que conté la 
següent documentació i annexos previstos a la Llei reguladora de les Hisendes Locals: 
 

o Memòria de l’Alcaldia explicativa del seu contingut. 
o Bases d’execució del pressupost. 
o Estat de despeses i estat d’ingressos. 
o Avanç de liquidació del pressupost de l’exercici 2010. 
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o Plantilla de personal i relació de llocs de treball. 
o Annex d’inversions i finançament. 
o Annex de l’estat del deute. 

 
S ’ A C O R D A  : 
 
Primer. Aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament de Fonollosa per a l’exercici 
econòmic de 2011 que, resumit per capítols, es detalla a continuació, així com les bases 
d’execució, plantilla de personal i la relació de llocs de treball: 
 
 RESUM   
 ESTAT DE DESPESES   
CAPÍTOLS DENOMINACIÓ  IMPORT   
  1.OPERACIONS NO FINANCERES    
  1.1.OPERACIONS CORRENTS    

1 DESPESES DE PERSONAL     629.356,88 €   
2 DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS     544.077,54 €   
3 DESPESES  FINANCERES       22.840,00 €   
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS       74.601,60 €   

  1.2 OPERACIONS DE CAPITAL    
6 INVERSIONS REALS        62.275,62€  

  2.-OPERACIONS FINANCERES    
9 PASSIUS FINANCERS       49.706,62 €   

  TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES  1.382.858,26 €   
    
    
 RESUM   
 ESTAT D'INGRESSOS   
CAPÍTOLS DENOMINACIÓ  IMPORT   
  1.OPERACIONS NO FINANCERES    
  1.1.OPERACIONS CORRENTS    

1 IMPOSTOS DIRECTES     505.000,00 €   
2 IMPOSTOS INDIRECTES       50.000,00 €   
3 TAXES , PRESUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS     280.100,00 €   
4 TRANSFERENCIES CORRENTS     482.482,64 €   
5 INGRESSOS PATRIMONIALS        6.900,00 €   

  1.2 OPERACIONS DE CAPITAL    
7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL       36.487,01 €   

  1.2 OPERACIONS FINANCERES    
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9 PASSIUS FINANCERS       21.888,61 €   
  TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS  1.382.858,26 €   
    

Segon. Sotmetre el present acord a informació pública, durant el termini de quinze dies durant 
els quals els interessats el poden examinar i presentar les reclamacions que estimin oportunes. 
En cas de no presentar-se reclamacions el pressupost es considerarà definitivament aprovat . 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per cinc vots favorables dels senyors/es Jaume 
Serarols, Alfons Parcerisas, Carles Soler, David Fàbrega (CIU) i Montserrat Barea (PSC) , tres 
en contra dels senyors/es Agustí Lleyda, Ernest Sànchez i Eva Juvert (ERC), i una abstenció  del 
senyor Josep M. Moya (CIU). 
 
INTERVENCIONS: 
 
El Sr. Fàbregas fa una exposició detallada de les consignacions pressupostàries de les diferents 
partides, així com els criteris i les consideracions que s’han tingut en compte  a l’hora de la seva 
confecció, especialment  la realitat econòmica actual que fa que les previsions, tant d’ingressos 
com de despeses, siguin molt ajustades i sense variacions importants respecte l’any anterior. Tot 
i així les despeses ordinàries de caràcter obligatori han pogut ser compensades amb els 
ingressos ordinaris, resultant  un pressupost ajustat però equilibrat. 
 
El Sr. Sánchez fa les següents intervencions: 
 

o Qüestiona la fiabilitat dels ingressos i demana, per exemple, com s’ha previst l’IBI. El Sr. 
Fàbregas explica que per fer el càlcul dels ingressos es té en compte la revisió de les 
ordenances fiscals aprovades, les dades de la liquidació de l’any anterior i els pre-
padrons. 

o Pregunta per l’augment de la partida de manteniment en un 60%. El Sr. Fàbregas diu 
que correspon a manteniment de camins. 

o Demana si estan contemplades  les despeses  financeres corresponents a l’operació de 
tresoreria concertada. Es contesta que estan previstes. 

o També respecte les derivades de la demanda presentada per procediment 
d’acomiadament: Es respon que s’hi podrien encabir. 

o Fa l’observació que, després de totes les mesures dutes a terme en matèria d’estalvi 
energètic, només s’ha produït un estalvi de 13.000 euros. 
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o Constata les diferències de consignació pels conceptes  que s’indiquen respecte l’any 
anterior: Disminució d’un 13% en la dotació a entitats culturals, 30 % en educació. 60% 
en medi ambient i un augment d’un 5% en esports. 

o Manifesta que el vot del seu grup és en contra pels següents motius: per coherència amb 
la votació de les ordenances fiscals, per presentar-se tard i dos mesos abans de les 
eleccions, per no haver convocat una reunió específica i consensuat alguns temes com 
ara la provisió de la plaça de tècnic municipal, per una presentació deficient i per no 
existir ni programa polític ni intencions. 
L’Alcalde recorda que en la fase d’elaboració del pressupost s’han mantingut reunions 
informatives amb tots els regidors. 
 

El Sr. Moya fa constar el següent: 
o Considera que la meitat de la recaptació obtinguda per l’IVTM s’hauria de destinar a 

camins ja que la dotació és insuficient.  
o Demana alguna consignació pels càrrecs electes que no formen part de l’equip de 

govern per tal de cobrir els desplaçaments per assistència a reunions. 
 
5.- RECEPCIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE CANET DE FALS 
      
L’Alcaldia presenta a la consideració del plenari municipal les següents  propostes d’acord, 
emeses en data 8 de març de 2011, en relació a la recepció de les obres d’urbanització de Canet 
de Fals: 
  
a. Part elèctrica. 

 
    PROPOSTA D’ACORD 
 
“En data 6 d’abril de 2006, el Ple de l’ajuntament va aprovar definitivament el Modificat del 
Projecte d’Urbanització de Canet de Fals al terme municipal de Fonollosa, i va ser adjudicat en 
data  26 d’octubre de 2006 a l’empresa Grup Mas Constructors, pel que fa a la part urbanística, i 
a l’empresa Elecnor, S.A., la part elèctrica. 
 
La direcció de l’obra presenta informes sobre l’estat de l’obra en data 10 de desembre de 2009, 7 
de gener de 2010 i 18 de març de 2010, en aquest últim es detallen el conjunt de deficiències de 
les obres. 
 
En data 23 de febrer, el Sr. Josep Santandreu i Peralba, director de l’obra, lliura el certificat final 
emès per la direcció facultativa. 
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La recepció de les obres d’urbanització de Canet de Fals, va ser tractada i debatuda en la 
Comissió Informativa d’Urbanisme de data 4 de març de 2011, com a tràmit previ de la seva 
aprovació pel Ple i no resultant cap manifestació en contra. 
 
Per tot l’exposat anteriorment, es proposa al Ple l’adopció del següent: 
 
ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR la recepció de les obres del projecte: “Modificat del projecte d’urbanització 
de Canet de Fals” part elèctrica, d’acord amb el certificat final d’obra emès per la direcció 
facultativa en data 23 de febrer de 2011. 
 
SEGON.- ESTABLIR que el termini de garantia de l’obra serà d’1 any a comptar a partir del 
present acord, d’acord amb les motivacions i proposta efectuada per la direcció de l’obra en els 
seus informes de data 10 de desembre de 2009 i 7 de gener de 2010. 
 
TERCER.- FACULTAR, tant àmpliament com sigui necessari, a l’Alcalde, Jaume Serarols 
Beltran, per a la formalització dels documents derivats d’aquest acord”. 
 
 
b. Part urbanística 
 

                  PROPOSTA D’ACORD 
     
 “En data 6 d’abril de 2006, el Ple de l’ajuntament va aprovar definitivament el Modificat del 
Projecte d’Urbanització de Canet de Fals al terme municipal de Fonollosa, i va ser adjudicat en 
data  26 d’octubre de 2006 a l’empresa Grup Mas Constructors, pel que fa a la part urbanística, i 
a l’empresa Elecnor, S.A., la part elèctrica. 
 
Sol.licitada la formalització de l’acta de recepció per l’empresa adjudicatària, s’han efectuat les 
següents inspeccions per part dels serveis tècnics municipals, resultant les corresponents actes 
que consten a l’expedient. 
 
A la vista del resultat de les inspeccions realitzades, per Decret de l’alcaldia de data 5 de juny de 
2009, es va requerir a l’empresa contractista la correcció de les deficiències tècniques 
observades, atorgant el termini d’un mes per a la seva execució. En el mateix decret es va 
acordar la suspensió del termini de per a la recepció de les obres d’urbanització fins al 
compliment del requeriment. 
 



 
 
 

 
AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 

 
 

 

En data 27 de juliol de 2009 (R.E. núm. 761), Grup Mas Constructors presenta un escrit en el 
qual fa constar que els treballs s’estan executant per tal de procedir a la recepció de les obres 
d’urbanització. 
 
Per Decret de l’Alcaldia de data 25 d’agost de 2009, es va acordar requerir l’empresa 
adjudicatària de l’obra i  la direcció facultativa de l’obra perquè en el termini de 15 DIES 
aportessin el certificat final d’obra degudament signat, i alhora suspendre novament el termini per 
a la recepció de les obres d’urbanització fins el compliment del requeriment i de les deficiències 
detectades.  
 
Per Decret de l’alcaldia de data 5 de novembre de 2009, atès l’incompliment efectuat en data 25 
d’agost de 2009, es requereix a la direcció facultativa, Equip Tècnic Santandreu, el certificat final 
si és el cas, o la relació valorada de les obres pendents d’execució o de reparació, suspenent de 
nou el termini de recepció de les obres d’urbanització. 
 
La direcció de l’obra presenta informes sobre l’estat de l’obra en data 10 de desembre de 2009, 7 
de gener de 2010 i 18 de març de 2010, en aquest últim es detallen el conjunt de deficiències de 
les obres. 
 
En data 16 de febrer, el Sr. Josep Santandreu i Peralba, director de l’obra, lliura el certificat final 
emès per la direcció facultativa, en el qual hi consta, entre altres, el següent:  
 
“.... 

Quart: 
§ Que després de les reparacions efectuades a la xarxa de clavegueram, es donen 

per bones, però s’ha fet un altre vídeo que ha de servir de base pel seguiment 
durant el termini de garantia. 

§ Que hi ha pendents de retirar una part dels pals d’electricitat i de telèfons. Fins que 
Telefònica doni de baixa el servei aeri no es podrà procedir a la retirada del pals de 
telèfon ni a la reposició dels paviments afectats per aquesta retirada. 

§ Que si calen ajuts a Telefònica pel soterrament de les línies, aquests els haurà 
d’anar fent el contractista. 

 
Cinquè: Que es troben acabades i en condicions de posar-les en servei i, per tant, pot efectuar-
se la seva recepció.” 
 
La recepció de les obres d’urbanització de Canet de Fals, va ser tractada i debatuda en la 
Comissió Informativa d’Urbanisme de data 4 de març de 2011, com a tràmit previ de la seva 
aprovació pel Ple i no resultant cap manifestació en contra. 
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Per tot l’exposat anteriorment, es proposa al Ple l’adopció del següent: 
 
ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR la recepció de les obres del projecte: “Modificat del projecte d’urbanització 
de Canet de Fals” part urbanística, d’acord amb el certificat final d’obra emès per la direcció 
facultativa en data 16 de febrer de 2011. 
 
SEGON.- ESTABLIR que el termini de garantia de l’obra serà d’1 any a comptar a partir del 
present acord, d’acord amb les motivacions i proposta efectuada per la direcció de l’obra en els 
seus informes de data 10 de desembre de 2009i 7 de gener de 2010. 
 
TERCER.- FACULTAR, tant àmpliament com sigui necessari, a l’Alcalde, Jaume Serarols 
Beltran, per a la formalització dels documents derivats d’aquest acord”. 
 
Després del debat i  deliberació de l’assumpte 
 
S’ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar, en tots els seus termes, les propostes  transcrites en la part expositiva del 
present acord. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per cinc vots favorables dels senyors/es Jaume 
Serarols, Alfons Parcerisas, Carles Soler, David Fàbrega (CIU) i Montserrat Barea (PSC) , tres 
abstencions dels senyors/es Agustí Lleyda, Ernest Sànchez i Eva Juvert (ERC), i un en contra 
del senyor Josep M. Moya (CIU). 
 
INTERVENCIONS: 
El Sr. Parcerisas fa una exposició del que ha estat el procés d’urbanització de Canet de Fals que 
literalment diu: 
 
“El present punt de l’ordre del dia del ple d’avui es un tràmit administratiu que consisteix en 
recepcionar per part de l’Ajuntament l’obra executada en el marc del Projecte Modificat 
d’Urbanització de Canet de Fals, i executat per les empreses Grup Mas i Elecnor (part elèctrica). 
Aquest tràmit es fa perquè la Direcció d’Obra (Equip Tècnic Santandreu) ha presentat el certificat 
final d’obra a l’Ajuntament, i els tècnics d’aquest hi han donat el seu vist-i-plau. 

Per aprovar aquesta recepció ens hem de preguntar: s’ha executat correctament, com a mínim, 
tot el que determinava el projecte? 
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Per entendre el projecte i tot el procés cal saber d’on venim, amb quins instruments hem comptat 
i on estem avui. Fa quatre anys, Canet de Fals era una agrupació de cases i parcel·les sense els 
serveis urbanístics bàsics, motiu pel qual no podia ser considerat com a nucli urbà. Per arribar a 
les cases calia passar per carrers de terra plens de xaragalls, amb tubs d’aigua potable en mal 
estat, sense xarxa de sanejament i amb pous morts a cada parcel·la que en moltes ocasions es 
filtraven o sobreeixien les aigües fecals a altres parcel·les i al carrer, amb una xarxa telefònica 
deplorable i un enllumenat als carrers, pagat per alguns veïns. 

Per resoldre aquests dèficits es comptava amb el Projecte Modificat d’Urbanització de Canet de 
Fals. Un projecte amb unes ambicions i objectius mes aviat del segle XX, que consistien en dotar 
Canet de Fals dels serveis urbanístics mínims perquè les parcel·les tinguessin consideració de 
solars i es consolidés aquest com a nucli urbà. Aquests serveis mínims eren xarxa de 
sanejament, xarxa de distribució d’aigua potable, enllumenat públic, xarxa telefònica i 
pavimentació de carrers. 

També cal recordar que era un projecte molt just pel que fa a amidaments, imprevistos, acabats i 
partides econòmiques. No era un projecte nou fet abans de començar les obres ara fa 4 anys 
sinó que era una adaptació de l’antic projecte en que s’havia substituït la depuradora pel 
soterrament de serveis i ajustat el pressupost perquè l’import total fos el mateix. Prioritzant la 
posada en marxa de les obres abans que revisar a fons el projecte i allargar el procés alguns 
anys. 

Pel que fa a la xarxa de sanejament prevista en el projecte i la executada en podem destacar les 
següents diferències: 

a.       Ens vàrem estalviar la construcció del col·lector del tram de la riera, que va ser 
executat i pagat per l’Agència Catalana de l’Aigua. 

b.      Es va canviar el dimensionat de la xarxa en molts trams, amb previsió que pogués 
suportar pluges importants. 

c.       El projecte preveia una xarxa unitària oberta amb barreja de pluvials i residuals i amb 
reixes i embornals sense sifonar, per on haurien sortit pudors, mentre que en l’obra s’ha 
executat tot sifònic per eliminar o minimitzar les pudors. 

Pel que fa a la xarxa d’abastament d’aigua les principals diferències entre projecte i execució 
s’han basat en la millora de la pressió i regulació d’aquesta per sectors i en la construcció de 
més hidrants per cas d’incendi. 

Pel que fa a l’enllumenat públic s’ha executat segons projecte, instal·lant bombetes de baix 
consum, rellotges astronòmics i reguladors de flux, per estalviar electricitat. I el servei de 
distribució d’electricitat a les cases, tal i com la companyia elèctrica havia definit al projecte, amb 
lleugeres millores. 
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Pel que fa a la xarxa de telefònica, la gran diferència respecte el projecte és haver aconseguit 
que telefònica instal·li fibra òptica en els 3 principals armaris des d’on es distribueix el servei de 
telefonia. 

Pel que fa a la pavimentació dels carrers, es va executar tal i com preveia el projecte amb 
algunes modificacions com són: 

a.       La reorganització del trànsit i col·locació de senyalització vertical i horitzontal. 
b.      La millora de la visibilitat en alguns trams, eixamplant algun carrer o rebaixant algun 

terreny. 
c.       La implantació d’elements reductors de velocitat. 
d.      L’asfaltat de dos carrers de formigó (Perdius i Rossinyol Minguet) degut a l’acabat del 

paviment de formigó. 
e.      L’eliminació de la rigola central en els carrers de formigó, causant de moltes de les 

fissures antiestètiques. 
f.        L’apuntalament d’alguns carrers que tenien perill d’esfondrament parcial. 

Finalment, pel que fa a l’arranjament de les zones verdes, el projecte no preveia res i es va 
executar per una millora de l’empresa Grup Mas, la neteja de totes les zones verdes i la franja 
perimetral de Canet de Fals, reduint el combustible significativament i disminuint les possibilitats 
de propagació d’incendis forestals. 

Tots els canvis introduïts en el procés d’execució de l’obra sempre han estat encaminats a 
millorar-ne la qualitat i facilitar-ne les tasques de manteniment futur, que significa un abaratiment 
dels costos. 

Però les exigències i necessitats dels veïns, la voluntat de l’Ajuntament de no conformar-se en 
dotar Canet de Fals de serveis urbanístics bàsics del segle passat sinó de convertir-lo en un nucli 
amb tots els serveis que es necessiten en l’actualitat, i la certesa que el projecte d’urbanització 
era una eina insuficient per aconseguir aquests objectius, s’ha promogut el desenvolupament 
d’altres projectes complementaris i paral·lels que han ajudat a millorar Canet: 

a.       Construcció del col·lector de sanejament des de Canet a Sant Joan per depurar les 
aigües brutes a la depuradora de Manresa. Projecte valorat en més d’1 milió d’euros, 
executat amb urgència i abans que cap altre dels projectes de sanejament previstos a la 
comarca, per les pressions de l’Ajuntament a la Mancomunitat de Municipis pel 
Sanejament. L’obra es va acabar al mateix temps que la d’urbanització però no es va 
poder donar l’ordre de connectar a la xarxa fins al cap d’un mes i mig a causa de la 
manca del sistema de telecontrol. Aquesta obra ha comportat una millora notable en el 
capítol de sanejament. 

b.      Instal·lació de la fibra òptica no prevista inicialment en projecte i arrencada de 
telefònica després de nombroses reclamacions, converses i visites a la seva central de 
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Barcelona per planificar-ne les modificacions. Aquesta millora permetrà dotar les llars 
d’una xarxa de telèfon més segura, de connexió a internet per banda ampla i la 
possibilitat de tenir televisió per cable. Tot això estarà a disposició dels veïns un cop 
acabin les obres que es troben en un estat bastant avançat (fase 3 executada excepte 2 
veïns, fase 2 excepte 12 veïns, i executant fase 1). 

c.       Construcció de la Plaça de la Vila i de la Llar d’Infants, a més del ja construït 
consultori mèdic local, dotant Canet de Fals d’un centre estructurador de la vida social i 
pública del nucli, amb serveis de qualitat. Als quals s’hi afegirà en un futur proper el 
Centre Cultural. 

d.      Millora de la visibilitat i ferm de la carretera d’accés, executada per la Diputació de 
Barcelona arran de les demandes de l’Ajuntament, en el tram entre Sant Joan de 
Vilatorrada i l’Eix Transversal. 

e.      Instal·lació de l’antena de telecomunicacions que dota Canet de Fals i el seu entorn 
de Televisió Digital Terrestre (TDT), accés a internet per banda ampla sense fils, i 
cobertura de telefonia mòbil (Vodafone ja dona cobertura en el 100% del nucli). 

f.        Neteja de les parcel·les no edificades. S’han netejat per part dels propietaris més de 
60 parcel·les de les 111 brutes, i l’Ajuntament ha tramitat el procediment d’execució 
subsidiària per netejar les que no s’han fet voluntàriament, les quals s’han començat a 
netejar el dilluns passat. 

g.       Projecte complementari d’urbanització. Que s’està executant actualment amb 
l’objectiu de millorar la seguretat viària, la conducció d’aigües pluvials fora de Canet de 
Fals, la millora de la xarxa de reixes pluvials i de les zones verdes i zones d’equipaments 
municipals. 

Amb tots aquests projectes complementaris i paral·lels s’ha millorat de forma molt qualitativa els 
serveis al nucli de Canet de Fals. 

De tot aquest procés cal destacar-ne i agrair-ne la col·laboració i paciència dels veïns que han 
hagut de conviure amb les obres durant dos anys i alguns, amb les reparacions d’aquestes 
durant dos anys més. 

I es que el procés no ha estat fàcil ja que: 

a.       s’ha hagut d’executar combinant la vida diària dels veïns amb les obres, 
b.      és l’obra més important que mai s’ha executat en aquest municipi, 
c.       que en els darrers dos anys hi ha hagut diferències de criteri entre Ajuntament, DO i 

empreses en la consideració del que calia reparar per considerar l’obra finalitzada, i si 
aquestes reparacions s’havien de fer abans de la recepció o en període de garantia. 
L’Ajuntament considerava la primera opció, mentre que DO i Empresa defensaven que a 
totes les obres aquests temes es deixaven pel període de garantia. 



 
 
 

 
AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 

 
 

 

Ara fa un any es va fer una trobada Ajuntament – DO – Empresa en la qual es va 
imposar l’opció que demanava l’Ajuntament i es va arribar a un acord pel qual calia 
reparar, el que eren les coses relacionades amb el projecte i es deixaven els altres 
temes no relacionats, per projectes complementaris. 
En aquesta trobada es va aprovar una llista i un calendari. El calendari no ha estat 
complert per l’empresa, tot i que els serveis tècnics de l’Ajuntament que han fet el 
seguiment, han aconsellat en tot moment no collar l’empresa en aquest aspecte i si fer-
ho en la qualitat de les reparacions, que a consideració tècnica i tal i com es va 
manifestar pels dos tècnics municipals en la Comissió d’Urbanisme de l’Ajuntament 
celebrada divendres passat, han estat ben resoltes. 

Però també cal tocar de peus a terra i dir que hi ha temes relacionats amb tot el procés que tot i 
no estar estretament lligats amb els projectes d’obres que es el que avui ens ocupa, estan en 
fase de resolució: 

a.       Contenciosos administratius. 
b.      Pagament de quotes per part dels veïns. 
c.       Problemes d’estabilitat de talussos. 
d.      Problemes de pudors. 
e.      Problemes causats per situacions de pluja. 
f.        Problemes de seguretat viària. 
g.       Acabament de les obres de telefònica. 

Això demostra que malgrat avui es porta a aprovació la recepció de les obres del Projecte 
Modificat d’Urbanització de Canet de Fals, demà a les 8h del matí la feina segueix en tots 
aquests i més fronts. 

Demà, també, comença un període de garantia d’un any de les obres, en les quals caldrà fer un 
control periòdic exhaustiu de l’evolució d’aquestes i sobretot de les reparacions efectuades. 
Aquest control es portarà de forma ordinària per la Brigada municipal i un mínim de 2 cops l’any 
pels serveis tècnics i DO per informar i requerir a les empreses que facin les reparacions 
pertinents. 

I tornant directament al tema que avui ens ocupa, que és aprovar aquesta recepció, i responent a 
la pregunta: s’ha executat correctament, com a mínim, tot el que determinava el projecte? La 
resposta és que si, i a més a més, aprofitant l’execució del projecte s’ha millorat molt 
qualitativament la situació de Canet de Fals a través d’altres projectes. I per tant, equip de 
govern i tècnics proposem que avui s’aprovi aquest tràmit de recepció”. 

El Sr. Moya motiva el seu vot en contra en base a les següents consideracions: 



 
 
 

 
AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 

 
 

 

o Els veïns acabaran pagant la quantitat d’11 milions d’euros  quan l’empresa va fer una 
baixa d’un 15% i, en conseqüència, les obres han de ser acabades en perfecte estat i 
aconseguir un Canet no de luxe però sí digne. 

o Per a la recepció falta informe de l’arquitecte  municipal   i resoldre temes com ara les 
pudors, el retràs de les instal·lacions de telefònica per l’obra civil mal realitzada i carrers 
en mal estat.  

o Denota una important manca de coordinació entre els tècnics de l’empresa i els serveis 
tècnics de l’Ajuntament. 

o Creu convenient mantenir el termini de garantia de 2 anys. 

El Sr. Sánchez fa una explicació del vot d’abstenció del seu grup en els següents termes: 

o En primer lloc vol deixar constància del moment històric que suposa la finalització de 
les obres d’urbanització de Canet i distingir entre la fase d’execució de les obres, la 
fase prèvia de preparació corresponent al procés de reparcel·lació i la tasca de 
recaptació duta a terme per l’OGT de la Diputació de Barcelona. 

o Vol fer constar que el seu grup ha aprovat totes les certificacions de l’obra per que  
es fiaven del tècnic però ara, de cop i volta, un altre tècnic ha dit que no. Ha passat 
d’estar tot perfecte a no estar-ho. No s’han explicat les coses i molt menys s’ha 
volgut buscar el consens, per la qual cosa deleguen la responsabilitat d’aprovació de 
la recepció de les obres a l’equip de govern. 

o Es troba a faltar un acte solemne de recepció, una visita conjunta a les obres i 
recollir i atendre les queixes que es puguin produir. 

La Sra. Barea vol fer constar que tots som responsables d’aquesta obra, que no està del 
tot ben feta però ara, a la vista de tots els antecedents i informes tècnics, s’ha de 
recepcionar. També considera que per a un millor control i seguiment haurien d’haver 
intervingut els tècnics municipals des d’un primer moment. 

 
6.-    APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECIAL D’ASSIGNACIÓ D’USOS DE CANET DE 
FALS. 

 
Per part de l’Alcaldia s’ha emès, en data 8 de març de 2011, la proposta d’acord que es transcriu 
a continuació: 
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“Vist que l’ajuntament, atenent les necessitats demanades pels veïns del nucli de Canet de Fals, 
ha previst una actuació en aquesta zona, consistent en la construcció d’un centre de serveis, que 
per raons de idoneïtat s’ha ubicat a la zona de la plaça de la vila de Canet de Fals, 
 
Vist que la qualificació urbanística d’aquesta zona és d’equipament esportiu, per la qual cosa 
s’ha considerat, d’acord amb l’article 67.1.d del Text refós de la Llei Urbanisme 1/2010, de 3 
d’agost, iniciar la tramitació d’un pla especial urbanístic d’assignació d’usos de Canet de Fals. 
 
Vista la memòria tècnica on es detalla l’abast de l’actuació, redactada per l’arquitecte Narcís 
Tusell Borràs. 
 
Per tot  el què s’ha exposat anteriorment, es proposa l’adopció del següent 
 
 ACORD 
 
Primer.-  APROVAR INICIALMENT el Pla Especial d’assignació d’usos a Canet de Fals, de 
conformitat amb l’article 85.1 del DL 1/2010. 
 
Segon.- Sotmetre l’esmentat pla al tràmit d’informació pública per el termini d’un mes, mitjançant 
edicte que s’inserirà en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació en 
l’àmbit municipal o supramunicipal, en el tauler d’anuncis de la Corporació i a la pàgina web 
municipal, als efectes de que els possibles interessats puguin presentar les al•legacions o 
reclamacions que estimin pertinents. tal i com estableix l’article 8.5 del DL 1/2010.  
Transcorregut el termini d’informació pública sense que s’hagin presentat reclamacions, l’acord 
adoptat s’entendrà automàticament elevada a provisional, circumstància que s’acreditarà amb la 
certificació corresponent de secretaria de la corporació. 
 
Comunicar el present acord a les entitats veïnals i associatives del municipi. 
 
Tercer.- Sol.licitar informe per raó de llurs competències a la Secretaria General de l’Esport del 
Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 85.5 del DL 
1/2010. 
 
Quart.- FACULTAR, tant àmpliament com sigui necessari, a l’Alcalde, Jaume Serarols Beltran, 
per a la formalització dels documents derivats d’aquest acord”. 
 
S ’ A C O R D A  : 
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Únic.- Aprovar, en tots els seus termes, la proposta d’acord emesa per l’alcaldia i transcrita en la 
part expositiva del present acord. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat. 
 
INTERVENCIONS:  
El Sr. Sánchez  diu que el seu grup celebra la iniciativa però considera que s’han perdut quatre 
anys en no haver iniciat el projecte, i ara és urgent per no perdre la subvenció, la qual cosa 
denota una manca d’objectius i coherència. També demana si es durà a terme un procés de 
participació ciutadana. 
 
El Sr. Alcalde respon que sempre s’ha pensat en planificar un centre de serveis tot i ser una 
iniciativa complexa però que, evidentment, era prioritari acabar les obres d’urbanització. 
Respecte la segona qüestió diu que, evidentment, s’escoltaran totes les aportacions que es 
produeixin. 
 
7 .-   INFORMACIONS DE L’ÀREA DE TERRITORI.  
 
El Sr. Parcerisas, regidor responsable de l’àrea de territori, informa de les següents actuacions: 
 

o Instal·lació de bústies: En aquests moments s’han atorgat 145 bústies i el proper 
dissabte es farà l’entrega de claus a Fals i Fonollosa i l’altre a Canet. 

o Projecte d’arranjament del camí de Boixeda 2a fase: Finalitzat el termini d’exposició 
pública. 

o Pont del camí de Centelles: Falta  asfaltar  i s’espera fer-ho conjuntament amb el camí 
de Boixeda. 

o Projecte complementari d’urbanització de Canet de Fals 2a fase: S’exposen els detalls 
del procés d’execució. 
 

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

o Si la neteja de la franja de Canet estava prevista en el projecte complementari : S’està 
duent a terme mitjançant treballadors provinents de Plans d’Ocupació. 

o Si l’actuació a la piscina forma part de la millores ofertades per l’empresa adjudicatària: 
Aquesta reforma s’inclou en la subvenció de l’obra. 

o Per l’estat de tramitació de l’arranjament del camí de Camps: Cal establir un conveni per 
tal d’obtenir l’autorització de  la propietat afectada. 
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El Sr. Moya exposa l’oportunitat i conveniència de procedir a l’arranjament d’una zona de Canet 
per tal de destinar-la a un petit parc infantil. 
 

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

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

o Iniciació el proper 31 de març d’un taller de reinserció laboral, adreçat als joves, a càrrec 
del tècnic de joventut. 

o Intent de crear un grup musical per tal d’implicar els joves amb activitats tipus concerts. 
o Destinació d’ordinadors a cursos d’informàtica a Canet. 
o Propera edició del llibre sobre les masies de Fals. 

 
El Sr. Sánchez formula les següents preguntes: 
 

o Qui assumeix el cost de l’edició del llibre de les masies de Fals: És el propi Ajuntament 
que l’edita. 

o Si la llar d’infants resulta deficitària i si s’ha previst incrementar les taxes: El Sr. Soler diu 
que el dèficit és molt important però que la solució no és augmentar els preus ja que això 
segurament suposaria disminuir les matrícules i, en conseqüència, reduir encara més els 
ingressos. 
 

9.-  INFORMACIONS DE L’ÀREA INTERNA. 
 

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

o De la cessió d’un treballador, amb una dedicació total de 88 hores, en virtut del conveni 
subscrit amb el Departament de Justícia per a l’establiment de prestacions en benefici de 
la comunitat. 

o De les gestions efectuades amb Endesa per tal de solucionar el tema dels 
endarreriments produïts en la facturació dels consums elèctrics. 
 

La Sra. Barea informa de les tasques que està realitzant la brigada municipal.  
 
El Sr. Sánchez considera que cal estudiar i establir les prioritats de les feines que han de fer. 
 
10.- PRECS I PREGUNTES.  
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El Sr. Moya posa de manifest les mancances del municipi de Fonollosa pel que fa a cementiri 
municipal. 
 
INCLUSIÓ A L’ORDRE DEL DIA D’UN PUNT URGENT NO INCLÓS A LA CONVOCATÒRIA. 
 
El Sr. Sánchez demana la possibilitat d’incloure a l’ordre del dia i sotmetre a votació l’aprovació 
d’una moció de suport a acció cultural del País Valencià i a les emissions de TV3 al País 
Valencià. 
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: 
 
11.- MOCIÓ DE SUPORT A ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ I A LES EMISSIONS DE 
TV3 AL PAÍS VALENCIÀ 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat aprovat per unanimitat i amb el quòrum de la majoria 
absoluta del nombre de membres de la  corporació. 
 
11.- MOCIÓ DE SUPORT A ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ I A LES EMISSIONS 
DE TV3 AL PAÍS VALENCIÀ 

 
El Sr.Ernest Sànchez i Molina, regidor de l’Ajuntament de Fonollosa en representació del Grup 
Municipal ERC-AM, presenta pel Ple d’aquest Ajuntament la següent moció: 
 
“Les emissions de TV3 al País Valencià s’han pogut veure gràcies a l’esforç i al treball que han 
fet molts ciutadans a través d’Acció Cultural del País Valencià. 
 
Ara, però, després d’un llarg procés de setge per part del govern de la Generalitat Valenciana 
format pel Partit Popular i encapçalat pel seu president Francisco Camps, aquests han 
aconseguit el seu objectiu pel qual ACPV s’ha vist obligada a deixar de reemetre el senyal que 
permetia les emissions de TV3 en aquest territori. 
 
Tal i com declara Acció Cultural del País Valencià (ACPV): ”Reunida la Junta Directiva d’Acció 
Cultural del País Valencià el dijous 17 de febrer del 2011, ha pres la decisió de cessar les 
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emissions de TV3 al País Valencià. Això és provocat per les renovades amenaces de noves 
multes del govern valencià. La nostra entitat ja ha pagat una primera multa de 126.943,9 euros i 
ara ha de fer efectives dues multes més que sumen 600.000 euros. La data límit per a fer-ho és 
el 20 de març, si no volem que s’inicie el procés de constrenyiment i embargament de comptes 
corrents, ajudes i propietats, com l’Octubre Centre de Cultura Contemporània. Ara, a més, se’ns 
amenaça amb noves multes que significarien 120.000 euros més cada mes.” 
 
La continuïtat d’aquestes emissions són de vital importància per a la normalització del català en 
el conjunt del seu àmbit lingüístic, i de les relacions entre Catalunya i el País Valencià. D’altra 
banda, davant del fet que cada dia tenim accés a més televisions en llengües i continguts ben 
diversos, la resposta 
d’un govern no pot ser mai la censura d’un canal en particular, sinó garantir l’accés dels 
ciutadans a la més àmplia oferta, com a mostra de pluralitat informativa i de llibertat d’expressió. 
 
És per tots aquests motius que el grup municipal d’Esquerra a Fonollosa proposa l’aprovació dels 
següents acords: 
 
1. Manifestar el nostre rebuig a les pressions exercides per part del Govern valencià sobre Acció 
Cultural del País Valencià. 
 
2. Expressar el nostre convenciment que les emissions de TV3 al País Valencià són una mostra 
de normalitat en l’exercici de la llibertat d’expressió, la pluralitat informativa i la promoció de la 
llengua. 
 
3. Refermar el nostre suport a l’arribada d’un acord entre els governs de Catalunya i el País 
Valencià perquè tots els respectius canals de ràdio i televisió autonòmiques arribin als dos 
territoris amb normalitat, i demana al Govern de Catalunya que considere una prioritat el 
tancament d’aquest acord el més aviat possible. 
 
4. Fer arribar aquest acord al Ministeri d’Indústria, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al de 
la Generalitat Valenciana i a ACPV.” 
 
S’ACORDA: 
 
ÚNIC.- Aprovar la moció transcrita en la part expositiva del present acord. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat. 
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Tractats tots els punts de l’ordre del dia el president aixeca la sessió a les 00,50 hores del dia 11 
de març 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 Beltran                                                                              Rosa Vilà Pallerola 
 
 
 


