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

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

Regidor Sr. Jordi Barcons i Jimenez 
Regidor 
Regidor 
Regidora 

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

Regidora Sra. Montserrat Barea i Prados 
  
Secretària interventora  Sra. Rosa  Vilà i Pallerola 

 
 
A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Fonollosa, a les 21 hores de la data assenyalada es 
reuneixen, en primera convocatòria, els membres del Ple Municipal que s’indiquen, sota la 
presidència de l’alcalde, i assistits per la Secretària de la Corporació, als efectes de celebrar 
sessió ordinària  amb el següent: 
 
ORDRE DEL DIA: 

 
1. Aprovació, si s’escau, de les actes de sessions anteriors. 

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

3. Seguiment d’acords. 

4. Pròrroga del conveni marc per l’organització i finançament dels serveis socials bàsics 

per a l’exercici de 2011: Aprovació 

5. Conveni de col�laboració entre el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de 

Fonollosa per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori: Aprovació. 

6. Moció d’adhesió a l’Associació de Municipis per a la Independència, presentada pels 

grups municipals de CiU, ERC i PSC. 

7. Informacions de l’Àrea de Territori. 



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

9. Informacions de l’Àrea Interna. 

10. Precs i preguntes. 

 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’ACTES DE SESSIONS ANTERIORS. 
 
1.1.- Vist l’esborrany-minuta de l’acta de sessió ordinària del ple de l’ Ajuntament celebrada el dia 
8 de setembre de 2011, el qual ha estat tramés als membres del consistori,  
 
Vist que el grup municipal d’Esquerra  formula les correccions/ampliacions a l’acta que es diran, 

S ’ A C O R D A  : 

 

Únic.- Aprovar l’acta de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament celebrada el 8 de setembre de 

2011, amb les següents ampliacions al redactat: 

o El punt número 5,  apartat primer d’intervencions, queda amb el següent redactat: 
 

“El Sr. Eloi Hernàndez motiva l’abstenció del seu grup pel fet d’haver estat exclosos de la 
formació del govern municipal”. 

 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat.  
 
1.2.- Vist l’esborrany-minuta de l’acta de sessió extraordinària del ple de l’Ajuntament celebrada 
el 26 d’octubre  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 extraordinària del Ple de l’Ajuntament celebrada el dia 26 
d’octubre 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 10 
de novembre 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 ordinària del Ple de l’Ajuntament celebrada el dia 10 de 
novembre de 2011. 

 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat.  
 
1.4.- Vist l’esborrany-minuta de l’acta de sessió extraordinària del ple de l’Ajuntament celebrada 
el 7 de desembre 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 extraordinària del Ple de l’Ajuntament celebrada el dia 7 de 
desembre de 2011. 

 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat.  
 
1.5.- Vist l’esborrany-minuta de l’acta de sessió extraordinària del ple de l’Ajuntament celebrada 
el 22 de desembre de 2011, el qual ha estat tramés als membres del consistori,  

 
Vist que   es formula una correcció 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 22 de 
desembre de 2011, amb la següent correcció: 
 
A l’apartat de membres assistents afegir: 
 
Regidor ERC              Sr. Ernest Sánchez i Molina 

 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat.  

 
1.5.- Vist l’esborrany-minuta de l’acta de sessió extraordinària del ple de l’Ajuntament celebrada 
el 28 de desembre 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 extraordinària del Ple de l’Ajuntament celebrada el dia 28 de 
desembre 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 

LLICÈNCIA D'OBRES 20/10/2011 TERRITORI 
ORDRE de insscripció sobre la finca registral de la condició especial 
inclosa a la llicencia de legalització 11/2011 

APROVACIÓ TAXES 31/10/2011 AREA INTERNA 
APROVACIÓ Taxa pel subministrament d'aigua corresponent al segon 
trimestre de 2011 

APROVACIÓ 
FACTURES 

31/10/2011 AREA INTERNA APROVACIÓ de la relació de factures F/2011/15 de 31 d'octubre de 2011 

QUOTES 
URBANISTIQUES 

02/11/2011 TERRITORI 
MODIFICACIÓ padro quotes definitives d'urbanització, per correcció error 
dades d'un titular 

CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS 

03/11/2011 
SERVEIS A LES 

PERSONES 
CONCESSIÓ de subvencions a l'ACV de Camps per Fira de Menestral i 
Festes Santa Llúcia, 2011 

LLICENCIES 
URBANÍSTIQUES 

04/11/2011 TERRITORI 
SUSPENSIÓ tramitació expedient de llicencia de segregació i agrupació de 
les finques de Jaumandreu i Can Magí del Balç 

DISCIPLINA 
URBANISTICA 

04/11/2011 TERRITORI 
DESESTIMACIÓ al.legacions 1 i 2 presentades i deixar en suspens les 
al.legacions 2 i 4, expedient  PLU-02/2011 

LLICÈNCIA D'OBRES 07/11/2011 TERRITORI 
AJORNAMENT pagament liquidació Impost sobre construccions, 
instal.lacions i obres, exp. 26/2011 

ORGANITZACIÓ 
AJUNTAMENT 

07/11/2011 ALCALDIA 
APROVACIÓ organització /estructura de l'Ajuntament de Fonollosa i 
nomenament de regidors delegats 

APROVACIÓ DE 
TAXES 

09/11/2011 
SERVEIS A LES 

PERSONES 
APROVACIÓ Taxa pel servei d'Escola Bressol, mes d'octubre de 2011 

REGISTRE 
PARELLES DE FET 

09/11/2011 
SERVEIS A LES 

PERSONES 
AUTORITZACIÓ inscripció al registre de parelles de fet 

RECLAMACIÓ 
PATRIMONIAL 

11/11/2011 TERRITORI 
DESESTIMAR incoació expedient per reclamació patrimonial exp. Núm. 
02-2011RP 

LLICENCIA D'OBRES 14/11/2011 TERRITORI 
DECLARACIÓ de caducitat de la llicència d'obres núm. 56/2009, per 
construcció habitatge unifamiliar al C/ Pins, 42 

CALENDARI FISCAL 14/11/2011 ALCALDIA ESTABLIMENT periodes de cobrament de l'Impost de Bens Immobles 

LLICÈNCIA D'OBRES 14/11/2011 TERRITORI 
CONCESSIÓ de Llicència d'Obres per a la col.locació d'un envà pluvial al 
C/ Major, 8, exp. 44/2011 

DIVISIÓ 
HORITZONTAL 

14/11/2011 TERRITORI 
CONCESSIÓ de llicència per la divisió horitzontal de la finca situada al C/ 
Verge de Montserrat, 54 i C/ Sant Jordi, 53 

LLICENCIA PRIMERA 
OCUPACIO 

16/11/2011 TERRITORI 
SUSPENSIÓ atorgament llicència de primera ocupació de l'habitatge situat 
a Cal Casetó, exp. 46/2006 

LLICENCIA PRIMERA 
OCUPACIO 

17/11/2011 TERRITORI 
CONCESSIÓ de llicencia de primera ocupació de l'habitatge situat al C/ 
Boixos, 12, exp. Obres  59/20007 



 
AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 

 
 

LLICÈNCIA D'OBRES 17/11/2011 TERRITORI 
INICI expedient per a la declaració de caducitat  de l'expedient d'obres 
núm. 37/2006 

VEHICLES FORA US 18/11/2011 AREA INTERNA 
DECLARACIÓ del vehicle fora d'us  matricula B4706PU com a residu sòlid 
urba i elimació d'aquest per part d'un gestor de residus autoritzat 

DEVOLUCIÓ AVAL 21/11/2011 TERRITORI 
AUTORITZACIÓ de devolució d'un aval dipositat amb motiu de la Llicència 
d'Obres 10/2010 

OPERACIONS DE 
CREDIT 

24/11/2011 AREA INTERNA 
SUBSANACIÓ error material acord plenari sobre aprovació de la sol.licitud 
d'operacions de crèdit 

LLICENCIA D'OBRES 28/11/2011 TERRITORI 
SUSPENSIÓ la tramitació de l'expedient de llicencia d'obres 47/2011, fins 
aportació de documentació 

PROJECTES OBRES 
MUNICIPALS 

28/11/2011 TERRITORI 
APROVACIÓ INICIAL memòria valorada de l'obra " Arranjament i 
pavimentació del camí d'accés al nucli de Camps" 

DISCIPLINA 
URBANISTICA 

29/11/2011 TERRITORI 
REQUERIMENT inici tràmit de legalització d'obres al C/ C.F. De Canet de 
Fals, 7 

APROVACIO DE 
FACTURES 

30/11/2011 AREA INTERNA 
APROVACIÓ de la relació de factures F/2011/16 de 30 de novembre de 
2011 

LLICENCIA PRIMERA 
OCUPACIO 

30/11/2011 TERRITORI 
CONCESSIÓ de la llicència de primera ocupació de l'habitatge del C/ 
Sabines, 2, exp obres 25/1999 

LLICÈNCIA PRIMERA 
OCUPACIO 

30/11/2011 TERRITORI 
SUSPENSIÓ tramitació expedient de llicència de primera ocupació 
habitatge situat al C/ Hug de Mataplana, 1, fins aportació inscripció al 
Registre de la Propietat de la superficie il.legalitzable 

VEHICLES FORA US 01/12/2011 AREA INTERNA 
DECLARACIÓ del vehicle fora d'us  matricula B4252MW com a residu 
sòlid urba i elimació d'aquest per part d'un gestor de residus autoritzat 

APROVACIÓ DE 
TAXES 

09/12/2011 
SERVEIS A LES 

PERSONES 
APROVACIÓ Taxa pel servei d'Escola Bressol, mes de novembre de 2011 

LLICENCIA 
ACTIVITATS 

12/12/2011 TERRITORI 
APROVACIÓ PROVISIONAL per canvi no substancial de la llicència 
ambiental núm. 11/2006, explotació granja Betlem 

COMUNICACIÓ 
AMBIENTAL 

12/12/2011 TERRITORI 
DONAR PER FORMALITZADA la comunicació ambiental de l'activitat de 
prestació de serveis de comunicacions electròniques per part d'Iberbada, 
exp 15/2011 

OPERACIONS DE 
CREDIT 

12/12/2011 AREA INTERNA 
APROVACIÓ prestec amb Catalunya Banc, S.A., per un import de 
106.805,00 euros, per al finançament d'inversions finalitzades 

OPERACIONS DE 
CREDIT 

13/12/2011 AREA INTERNA 
ACCEPTACIÓ préstec de Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona per 
al finançament d'inversions finalitzades, per un import de 150.000 euros. 

RECONEIXEMENT 
SERVEIS PRESTATS 

14/12/2011 AREA INTERNA 
RECONEIXEMENT dels serveis prestats a dues treballadores de 
l'ajuntament 

AUTORITZACIÓ 
ESPECTACLES 

14/12/2011 TERRITORI 
AUTORITZACIÓ a l'ACR de Fals, per la realització de l'espectacle 
Pessebre Vivent de Bages a les Torres de Fals 

DECLARACIÓ 
CRÈDITS 
INCOBRABLES 

14/12/2011 AREA INTERNA 
APROVACIÓ proposta de declaració de crèdits incobrables presentada per 
l'ORGT, relació núm. 11026 

DECLARACIÓ 
CRÈDITS 
INCOBRABLES 

14/12/2011 AREA INTERNA 
APROVACIÓ proposta de declaració de crèdits incobrables presentada per 
l'ORGT, relació núm. 11025 

LLICÈNCIA D'OBRES 14/12/2011 TERRITORI 
CONCESSIÓ de Llicència d'Obres per la construcció d'un garatge annex a 
l'habitatge, a la finca del C/ Roger d'Erill, 14, exp. 45/2011 



GESTIÓ RESIDUS 15/12/2011 TERRITORI 
REQUERIMENT al titular de la Llicencia d'Obres 16/2011 per a la 
justificació documental del destí de les runes generades a l'obra i la seva 
correcta gestió. 

LLICENCIA D'OBRES 16/12/2011 TERRITORI 
CONCESSIÓ de llicència d'obres per restauració d'un mur de contenció de 
terres a la casa La Vall,   exp. 48/2011 

AJORNAMENT 
IMPOSTOS 

19/12/2011 TERRITORI 
CONCESSIÓ ajornament i fraccionament Impost sobre Construccions, 
Instal.lacions i Obres, expedient d'obres núm. 29/2011 

LLICENCIA PRIMERA 
OCUPACIO 

19/12/2011 TERRITORI 
CONCESSIÓ llicència primera utilització al Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació Fonollosa II, situat al paratge del Pinyer, exp. 
Obres 12/2010 

ORDRE EXECUCIÓ 19/12/2011 TERRITORI 
INCOACIÓ expedient d'ordre d'execució en relació a l'immoble situat a l'Av. 
Verge de Montserrat, 2-4 

APROVACIÓ TAXES 20/12/2011 
SERVEIS A LES 

PERSONES 
APROVACIÓ Taxa per la prestació de Serveis Assistencials, mesos 
d'octubre a desembre de 2011 

DISCIPLINA 
URBANISTICA 

22/12/2011 TERRITORI 
INCOACIÓ expedient de protecció de la legalitat urbanística per obres 
efectuades sense llicencia d'obres al C/ Gaspar de Portolà, 2-4, exp PLU-
10/2011 

ORDRE EXECUCIÓ 22/12/2011 TERRITORI 
INCOACIÓ expedient d'ordre d'execució en relació al pou situat a la finca 
Bacardit de les Olles de Fonollosa 

LLICÈNCIA D'OBRES 22/12/2011 TERRITORI 
CONCESSIÓ de prorroga de la Llicència d'Obres  exp. 80/2006 i 43/2007 , 
per la construcció d'un habitatge i per la construcció d'una piscina. 

DISCIPLINA 
URBANISTICA 

23/12/2011 TERRITORI 
INCOACIÓ expedient de protecció de la legalitat urbanística per obres 
efectuades sense llicencia d'obres a la masia Cal Caietano, exp PLU-
11/2011 

LLICÈNCIA D'OBRES 23/12/2011 TERRITORI 
CONCESSIÓ de llicència de legalització d'obres  al C/ Lluis Sentis, 12, exp. 
50/2011 

 
 
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 Ordenances Fiscals 2012: Publicades i vigents. 
o Nova delegació de competències a regidors: En actiu des dels nomenaments. 
o Modificació pressupostària 04/2011: Tramitada 
o Conveni pel desenvolupament d’accions de suport i promoció dels espais industrials i de 

les empreses del municipi: Comunicat al  Consell Comarcal i pendent de signatura. 
o Aprovació d’operacions de crèdit: Tramitades i ingressades. 
o Projecte Centre de serveis a Canet de Fals: En tràmit d’informació pública. 
o Pla Local de Joventut: Pendent de publicació. 

 
 
4.-  PRÒRROGA DEL CONVENI MARC PER L’ORGANITZACIÓ I FINANÇAMENT DELS 
SERVEIS SOCIALS BÀSICS PER A L’EXERCICI DE 2011: APROVACIÓ 
 
Vista la proposta que l’Alcaldia ha emès en data 15 de novembre de 2011 i que es transcriu a 
continuació: 
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“Atès que el Ple del Consell Comarcal del Bages, va aprovar en data 26 de setembre de 2011, la 
prorroga i el programa específic d’execució per l’exercici de 2011 del Conveni marc de 
col�laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments de menys de 20.000 
habitants de la comarca, per l’organització i finançament dels Serveis Socials Bàsics. 

 
Vistos els annexos a aquest nou conveni marc i el programa específic d’execució per a l’exercici 
de 2011: 

 
- Annex 1: Zonificació de l’àrea bàsica de serveis socials comarcal: dedicació setmanal 

dels/les professionals dels Serveis Bàsics cofinançats pel Consell Comarcal. 
 

- Annex 1.1: Mapa de zonificació de l’àrea bàsica de serveis socials. 
 

- Annex 2: Mòduls referencials econòmics 2011. 
 

- Annex 3: Règim de finançament del personal contractat pel Consell Comarcal del Bages, 
que presten servei als municipis de la zona d’adscripció als serveis socials bàsics, el 
qual i pel que fa al municipi de Fonollosa és el següent: 

  
CONCEPTE DEDICACIO IMPORT APORTACIO 

TREBALLADORA SOCIAL          21,33 % 3.690,35 € 
TREBALLADORES FAMILIARS          26,67 % 7.153,77 € 

EDUCADORA SOCIAL          21,33 % 3.690,35 € 
 

- Annex 4: Aportació extraordinària per casos d’urgència social, la qual pel municipi de 
Fonollosa és de 1.082,77 euros. 

 
- Programa específic d’execució. 

 
PROPOSO AL PLE l’adopció del següent ACORD: 

 
APROVAR la pròrroga del conveni marc de col�laboració entre el Consell Comarcal del Bages i 
els ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la comarca per a l’organització i el finançament 
dels serveis socials bàsics, els seus annexos i el programa específic d’execució per a l’exercici 
de 2011. 

 
DONAR TRASLLAT d’aquest acord al Consell Comarcal del Bages.” 
 

S’ACORDA: 
 



Primer.- Aprovar, en tots els seus termes, la proposta de l’alcaldia transcrita en la part expositiva 
del present acord. 
Segon.-  Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Bages. 

 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat. 

 
INTERVENCIONS: 
 
El Sr. Eloi Hernàndez fa esment del retard en que arriba la modificació del conveni, tenint en 
compte que es refereix a l’any 2011. 
 
5.- CONVENI DE COL�LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAGES I 
L’AJUNTAMENT DE FONOLLOSA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT 
ESCOLAR NO OBLIGATORI: APROVACIÓ. 
 
 Vist que en data 5 de desembre de 2011 ha estat tramés l’esborrany de conveni de col�laboració 
entre el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Fonollosa per a la prestació del servei de 
transport escolar no obligatori dels alumnes de primària de Fonollosa  que es desplacen al CEIP 
Agrupació Sant Jordi, curs 2011/2012, 

 
Vist que segons la proposta de conveni presentada el Consell Comarcal assumeix el 70% del 
cost de servei i la resta fins a cobrir el 100% correspon a l’Ajuntament de Fonollosa, resultant la 
quantitat de 22.029,89 euros, 

 
S ’ A C O R D A  : 

 
Primer.-  Aprovar el  conveni de col�laboració entre el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament 
de Fonollosa per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de 
primària de Fonollosa  que es desplacen al CEIP Agrupació Sant Jordi,  curs 2011/2012, d’acord 
amb el text que queda diligenciat en aquest sentit, i resultant la quantitat de 22.029,89 euros a 
càrrec de l’Ajuntament. 

 
Segon.-  Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal del Bages. 

 

VOTACIÓ:  El present acord ha estat aprovat per unanimitat. 

 

INTERVENCIONS: 

 

El Sr. Eloi Hernàndez informa que el cost total del transport és de 73.432.96 € i l’increment respecte el 
cost del curs passat  que era de 12.000 €, a càrrec de l’Ajuntament, és degut a que enguany s’utilitzen 
dues línies (Sant Joan-Canet de Fals- Fonollosa-Escola i Fals-Fonollosa-Escola) 
 



 
AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 

 
 

També informa que el pagament es fraccionarà en dos imports iguals a satisfer el mes de gener i el mes 
de juny. 

 

6.- MOCIÓ D’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER A LA INDEPENDÈNCIA, 
PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, ERC I PSC. 
 
Vist que els grups municipals de CIU, ERC i PSC han presentat una moció que, transcrita 
literalment, diu: 
 

“MOCIÓ D’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA 
presentada pels grups municipals de CiU, ERC i PSC a l’Ajuntament de Fonollosa. 
 
El 13 de setembre del 2009 s’iniciava a Arenys de Munt un moviment popular que reclamava 
exercir el dret d’autodeterminació a partir de realitzar una consulta impulsada per la ciutadania en 
la que es preguntava a la població sobre l’acceptació d’una Nació Catalana independent dins de 
la Unió Europea.  
 
Aquella iniciativa va ser seguida per 554 municipis d’arreu del Principat, donant la possibilitat de 
votar per la independència de la nostra nació a més 900.000 catalans. El 10 d’abril del 2011, 
aquest procés es finalitzava amb la realització de la Consulta a Barcelona.  
 
També, com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació de continguts que retallaven l’àmbit 
d’autonomia del nostre país, va sorgir un moviment entre els municipis del Principat de Catalunya 
que va comportar la declaració de municipis moralment “exclosos” de la Constitució Espanyola, 
recollint d’aquesta manera el sentit de la manifestació sobiranista del 10 de juliol de 2010. 
Moviment del qual Fonollosa també forma part.  
 
Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels drets humans, 
qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com també al Pacte 
Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat espanyol el 27 de juliol de 1977, que 
en el seu Article 1 proclama: “Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest 

dret determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament, 

econòmic, social i cultural. Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar 

lliurement de llurs riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les 

obligacions que sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en un principi de 

benefici recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels seus 

mitjans de subsistència. Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat 

d’administrar territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l’exercici del dret a 

l’autodeterminació i respectaran aquest dret d’acord amb les disposicions de la Carta de les 

Nacions Unides.”  



 
Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució d’organitzacions 
associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i promoure els seus interessos 
comuns i genèrics, diversos Ajuntaments, han impulsat la creació d’una associació de municipis 
que treballi per avançar cap a l’assoliment de la independència de la nostra nació des de l’àmbit 
municipal; és per aquest motiu que es proposa al Ple de l’Ajuntament de Fonollosa l’adopció del 
següents acords:  
 
PRIMER.- Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Fonollosa de formar part de l’ASSOCIACIÓ DE 
MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA, amb l’objecte final de defensar l’assoliment d’un estat propi, els 
drets nacionals que corresponen al Principat de Catalunya i conscienciar a la ciutadania de la necessitat 
d’exercir el dret a l’autodeterminació del poble català.  

 

SEGON.-  Designar a l’Alcalde-President de la Corporació – Il.lm Sr. Jaume Serarols i Beltran, com a 
representant de l’Ajuntament de Fonollosa en l’Associació. Quan l’Alcalde no hi pugui assistir, mitjançant 
resolució expressa, podrà delegar aquesta representació en un regidor. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per signar els documents necessaris per a l’execució d’aquest acord. 

 
QUART.- Comunicar el present acord a l’Associació de Municipis per la Independència i als taulers 
d’anuncis municipals”. 

 
S’ACORDA: 

 
Primer.- Aprovar, en tots els seus termes, la moció  transcrita en la part expositiva del present 
acord. 
 
Segon.- Donar a conèixer la moció aprovada mitjançant la pàgina web de l’Ajuntament i demès 
mitjans d’informació. 

 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat. 
 

7.- INFORMACIONS DE L’ÀREA DE TERRITORI. 
 
El Sr. Jordi Barcons informa dels següents assumptes: 
 

o ADF Amics del Bosc: Han estat designats nous càrrecs representatius. 
o Plans d’Ocupació: S’ha contractat un treballador. 
o Arranjament de camins: S’estan fent treballs de manteniment per part de l’Ajuntament i 

també per l’ADF. 
 

La Sra. Montse Barea informa del següent: 
 

o Actuacions de Telefònica a Canet de Fals: S’ha retirat gairebé la totalitat dels pals i 
manquen poques línies per a connectar. 
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o Neteja de parcel�les: Es fa un seguiment i en els darrers dies s’han netejat 4 o 5 
parcel�les per part dels propietaris. 

El Sr. Eloi Hernàndez dóna les següents informacions: 
 
o De la propera trobada d’agents econòmics de Fonollosa, Consell Comarcal del Bages i 

Ajuntament on es presentarà la nova web d’empreses de Fonollosa i es donarà a conèixer el 
projecte de dinamització i millora dels polígons i empreses del Bages, fruit del Conveni 
aprovat amb el Consell, i que té com objectiu final l’edició d’una guia de serveis econòmics 
del municipi. També es donarà a conèixer El Rebost del Bages  

 
El Sr. Joan Grau informa dels següents assumptes: 
 

o De la reunió mantinguda amb el cap d’obres de l’empresa CEDINSA, l’aparellador municipal 
i el cap de la brigada per tal de determinar els desperfectes ocasionats per la desviació del 
trànsit pel nucli de Fals amb motiu de les obres de desdoblament de la C-25, havent-se 
convingut la reparació de l’asfalt pel proper juny. 
 

o De la reunió que es celebrarà el proper dissabte amb els veïns de Camps per informar de 
les gestions realitzades per a l’execució de les obres del vial, les dificultats existents i 
comentar possibles alternatives. 

 

o De les reunió realitzada amb tècnics de l’OGT per tal de fer un seguiment dels impagats de 
les quotes d’urbanització de Canet de Fals, i de l’inici del procediment d’embarg de 
parcel�les aquest any 2012. 

 
o De l’assignació de 6.000 euros per part del Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Diputació 

de Barcelona per a la realització d’un estudi previ per a l’arranjament de l’Església de Sant 
Vicenç de Fals. 
 

El Sr. Alcalde informa de les gestions realitzades en relació al Centre de Serveis de Canet de 
Fals i que, resumides, són les següents: 
 
o Redacció d’un primer projecte d’obra  que preveia la construcció d’un centre de serveis 

d’usos múltiples i equipaments comercials i executar una primera fase finançada amb la 
subvenció del PUOSC 2010. Això no va tirar endavant per incompliment de la normativa 
reguladora del PUOSC que  exigeix la finalització i posada en servei de les actuacions. 
 

o Redacció d’un projecte complementari per posar en servei la primera fase que es preveu 
executar amb mitjans propis. 

 



o Sol�licitud  d’inclusió al Programa Viure al Poble i presentació d’una al�legació al PUOSC 
per a obtenir finançament. Ambdues van ser denegades. 

 

o Després d’una reunió al Departament de Governació es  veu la inviabilitat de l’obra per no 
disposar de suficient finançament i es decideix demanar un canvi de destí per a un nou 
projecte de mínims ajustat a la subvenció concedida. També s’ha demanat ajut per a la 
redacció d’aquest últim projecte. 

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

 
El Sr. Ivan Garcia dóna les següents informacions: 
 

o Creació d’un banc d’aliments per a les persones més necessitades supervisat per 
serveis socials. 

o Concessió d’ajuts puntuals a persones sense recursos per al subministrament 
elèctric. 

o Ha finalitzat el contracte amb la dinamitzadora de la gent gran i no s’ha renovat per 
manca de subvenció. Això n’obstant, s’han fet gestions amb el diputat de Benestar 
Social  i s’ha presentat nou projecte que hauria de posar-se en marxa a finals 
d’aquest mes. 

o Nova promoció de cursos  de manipulació d’aliments, ofimàtica i prevenció de riscos 
laborals i seguretat en l’agricultura, organitzats per ASAJA  i destinats a agricultors i 
ramaders. 

o Servei del consumidor: La unitat  mòbil serà a Fonollosa el proper 15 de febrer. 
 

El Sr. Eloi Hernàndez informa que s’ha elaborat un conveni de col�laboració a formalitzar entre 
els Ajuntaments d’Aguilar de Segarra, Rajadell i Fonollosa per tal de regular i determinar la 
distribució de les despeses de manteniment de l’Escola Agrupació Sant Jordi i la Llar d’infants  
Reixics. 

 
9.- INFORMACIONS DE L’ÀREA INTERNA. 
 
La Sra. Judit Baraldés informa dels següents temes: 
 

o Del cobrament de les dues operacions de crèdit formalitzades en data 28 de 
desembre. 

o De la renovació de l’operació de crèdit a curt termini per un import de 407.800 euros 
a un interès del 7,5%. 

o De la contractació de la Sra. Marta Roig Osete en substitució de la Sra. M. Angeles 
Puig Colilles, educadora de suport de la llar d’infants. 

 
El Sr. Ernest Sánchez dóna les següents informacions: 
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o De l’evolució i seguiment del Pla d’estalvi energètic que s’ha iniciat a Fonollosa amb 
l’apagada selectiva de fanals a Canet com a primera mesura i que abastarà a la resta de 
nuclis. Indica que es tracta d’una actuació fruit de la conjuntura econòmica actual i que   
s’ha informat als veïns en aquest sentit. El nombre de queixes rebudes és de sis. També 
s’ha contactat amb les associacions per atendre suggeriments en quan a mantenir la 
il�luminació en determinats indrets.  
El Sr. Sánchez adopta el compromís de rendir comptes del rendiment d’aquesta mesura. 
 

o De l’inici d’un programa de  recuperació de material informàtic, que es recull a 
l’Ajuntament, i que va destinat a entitats , a persones necessitades, supervisat pels 
serveis socials, tele-centre i el material sobrant serà lliurat a una ONG. 

  
10.- PRECS I PREGUNTES. 
 
No se’n formulen. 

        
Tractats tots els punts de l’ordre del dia el president aixeca la sessió a les 22 hores  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 

 
 
 
 

 


