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

1. Aprovació, si s’escau, de les actes de sessions anteriors. 
2. Decrets d’Alcaldia: donar compte i, si s’escau, ratificació. 
3. Seguiment d’acords. 
4. Protocol del programa “Anem al Teatre” 2012-2016: Adhesió 
5. Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 9 reguladora de la Taxa per la prestació de Serveis 

d’Escola Bressol: Aprovació provisional 
6. 8a. Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament: Aprovació text refós 
7. Ordenança General de Subvencions: Aprovació inicial 
8. Ratificació del Conveni de col�laboració entre els ajuntaments de Fonollosa, Rajadell i Aguilar 

de Segarra per al manteniment de l’escola CEIP Sant Jordi i la llar d’infants Rexics. 
9. Donar compte del compliment de les mesures establertes pel RDL 4/2012 
10. Reconeixement extrajudicial de crèdits 
11. Retribucions càrrecs electes 



12. Moció que presenten els grups municipals d’ERC, PSC i CiU de l’Ajuntament de Fonollosa al 
projecte: “Restauració d’activitat extractiva d’argila mitjançant el rebliment amb bales de 
materials adequats al TM de Sant Mateu de Bages” 

13. Moció d’urgència que presenten CiU, ERC i PSC de Fonollosa arran del traspàs de Manuel 
Fraga Iribarne. 

14. Moció conjunta que presenten els grups municipals del PSC, ERC i CiU de l’Ajuntament de 
Fonollosa en contra la reforma laboral imposada pel govern de l’estat 

15. Informacions de l’Àrea de Territori. 
16. Informacions de l’Àrea de Servei a les Persones. 
17. Informacions de l’Area Interna 

 
Comprovat el quòrum d’assistència el President disposa l’inici de la sessió. 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’ACTES DE SESSIONS ANTERIORS. 
 
 Vist l’esborrany-minuta de l’acta de sessió ordinària del ple de l’ Ajuntament celebrada el dia 19 
de gener de 2012, el qual ha estat tramés als membres del consistori,  

 
Vist que es proposa la correcció de l’errada que es dirà: 
S ’ A C O R D A  : 
 
Únic.- Aprovar l’acta de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament celebrada el 19 de gener de 
2012 amb la següent correcció: 
 
On diu: “ A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Fonollosa, a les 21 hores de la data assenyalada 
es reuneixen, en primera convocatòria, els membres del Ple Municipal que s’indiquen, sota la 
presidència de l’alcalde, i assistits per la Secretària de la Corporació, als efectes de celebrar 
sessió extraordinària  amb el següent: .......”  ha de dir : “ 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: .......”   
 
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: 
 

NÚM DECRET DATA AREA COMENTARI 

  12/12/2011 TERRITORI 
INCOACIÓ expedient informatiu , previ al de protecció de la legalitat urbanística per 
obres executades a la finca Casanova de Camps.  

  12/12/2011 TERRITORI 
INCOACIÓ expedient informatiu , previ al de protecció de la legalitat urbanística per 
obres executades a la finca Cal Tomaset de Fonollosa.  
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  12/12/2011 TERRITORI 
INCOACIÓ expedient informatiu , previ al de protecció de la legalitat urbanística per 
obres executades a la finca Can Vila de Fonollosa.  

  12/12/2011 TERRITORI 
INCOACIÓ expedient informatiu , previ al de protecció de la legalitat urbanística per 
obres executades a la finca La Rectoria de Camps.  

  12/12/2011 TERRITORI 
INCOACIÓ expedient informatiu , previ al de protecció de la legalitat urbanística per 
obres executades a la finca Rabinchela de Fonollosa.  

  28/12/2011 
AREA 

INTERNA 
APROVACIÓ de la relació de factures F/2011/17 de 28 de desembre de 2011 

  28/12/2011 
AREA 

INTERNA 
APROVACIÓ de la Modificació pressupostaria 5/2011 per transferència de crèdits 
entre partides del Capítol 1 

  29/12/2011 
AREA 

INTERNA 

CONTRACTACIÓ d'un operari de brigada per al desenvolupament del projecte 
"Arranjament d'equipaments i espais públics del municipi" subvencionat pel Servei 
d'Ocupació de Catalunya 

  30/12/2011 
SERVEIS A 

LES 
PERSONES 

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

  31/12/2012 
AREA 

INTERNA 
APROVACIÓ Taxa per al Subministrament d'Aigua, corresponent al tercer trimestre 
de 2011 

  31/12/2011 
AREA 

INTERNA 
APROVACIÓ de la relació de factures F/2011/18 de 31 de desembre de 2011 

  31/12/2011 
AREA 

INTERNA 
APROVACIÓ baixes obligacions recongegudes d'Endesa Energia XXI, S.L. 

  31/12/2011 
AREA 

INTERNA 
APROVACIÓ de la relació de factures F/2011/19 de 31 de desembre de 2011 

1/2012 09/01/2012 TERRITORI 
SUSPENSIÓ tramitació de Llicència d'Obres fins aportació de documentació, exp 
49/2011 

2/2012 11/01/2012 TERRITORI 
INCOACIÓ expedient de protecció de la legalitat urbanística, per obres executades 
presumptament sense llicència al paratge de les Torres de Fals, exp PLU 1/2012 

3/2012 11/01/2012 TERRITORI 
INCOACIÓ expedient de protecció de la legalitat urbanística, per obres executades 
presumptament sense llicència al C/ Sabines, 35, exp PLU 2/2012 

4/2012 11/01/2012 TERRITORI 
INCOACIÓ expedient de protecció de la legalitat urbanística, per obres executades 
presumptament sense llicència al C/ Pla de la Vila, 11, exp PLU 3/2012 

5/2012 10/01/2012 
SERVEIS A 

LES 
PERSONES 

APROVACIÓ ajuts d'urgència social per donar cobertura a situacions puntuals, 
urgents i basiques de dos families del municipi 

6/2012 12/01/2012 
AREA 

INTERNA 
CONCESSIÓ de llicència sense retribució per estudis relacionats amb el seu lloc de 
treball, a una treballadora de la Llar d'Infants 

7/2012 13/01/2012 
AREA 

INTERNA 
CONTRACTACIÓ d'una educadora per la Llar d'Infants per substituir treballadora 
amb llicència per estudis 

8/2012 16/01/2012 TERRITORI SOL.LICITUD de canvi de destinació de l'ajut concedit dins el PUOSC 2010 

9/2012 16/01/2012 TERRITORI 
CONCESSIÓ de llicència de legalització de l'habitatge unifamiliar situat al C/ Boixos, 
9-11, exp. 28/2011 

10/2012 23/01/2012 TERRITORI 
SUSPENSIÓ tramitació de Llicència d'Obres fins aportació de documentació, exp 
39/2011 



11/2012 20/01/2012 TERRITORI 
CONCESSIÓ ajornament i fraccionament quotes urbanistiques pendents del C/ Joan 
Vergés, 6 

12/2012 30/01/2012 TERRITORI 
REQUERIMENT al titular de l'explotació ramadera  el control inicial de la granja 
Pujol-Torres. 

13/2012 30/01/2012 TERRITORI 
CONCESSIÓ de Llicència municipal d'obres per enderroc de coberts a la finca Cal 
Xisco de Camps, exp.  51/2011 

14/2012 02/02/2012 TERRITORI 
INICI expedient de caducitat de llicencia d'obres per construccio habitatge 
unifamiliar al C/ Kaldamic, exp. 62/2006 

15/2012 02/02/2012 TERRITORI 
INICI expedient de caducitat de llicencia d'obres per construccio habitatge 
unifamiliar al C/ Guifré el Pilós, exp. 70/2007 

16/2012 04/02/2012 
SERVEIS A 

LES 
PERSONES 

APROVACIÓ Taxa per la prestació del Servei d'Escola Bressol, mes de gener de 
2012 

17/2012 06/02/2012 TERRITORI 
CONCESSIÓ de Llicència municipal d'obres per construcció de garatge a la finca 
del C/ Camp de Futbol, 9, exp17/2012 

18/2012 06/02/2012 TERRITORI 
CONCESSIÓ de llicència de primera ocupació de l'habitatge unifamiliar situat al C/ 
Advocat Zabala, 2, exp. 41/2007 

19/2012 08/02/2012 TERRITORI 
CONCESSIÓ de Llicència municipal d'obres per subtitució vorada existent per 
vorada de gual al C/ Ametllers, 6 de Fals, exp. 6/2012 

20/2012 10/02/2012 TERRITORI 
REQUERIMENT enderroc parets d'obra realitzades sense llicència i il.legalitzables, 
exp. PLU 4/2011 

21/2012 13/02/2012 TERRITORI 
INCOACIÓ expedient de protecció de la legalitat urbanística per obres efectuades 
sense llicència al C/ Roger d'Erill, 17-19, exp PLU-04/2012 

22/2012 13/02/2012 TERRITORI 
INCOACIÓ expedient de protecció de la legalitat urbanística per obres efectuades 
sense llicència al Pol. 10, parc 8, exp PLU-05/2012 

23/2012 13/02/2012 TERRITORI 
AUTORITZACIÓ de devolució de l'aval dipositat en expedient de Llicencia d'obres 
16/2011 

24/2012 13/02/2012 TERRITORI 
CONCESSIÓ de Llicència municipal d'obres per reformes de cuina i bany a la casa 
Cal Molinaret, exp. 2/2012 

25/2012 13/02/2012 TERRITORI CONCESSIÓ ajornament i fraccionament quotes urbanistiques pendents 

26/2012 14/02/2012 TERRITORI 
RATIFICACIÓ mesures provisionals acordades en expedient de protecció de la 
legalitat  PLU-09/2011 i requeriment sol.licitud de llicència a la persona interessada 

27/2012 15/02/2012 TERRITORI 
INCOACIO expedient d'ordre d'execució per eliminar vegetació arbustiva i branques 
arbòries a la finca del C/ Pla de la Vila, 15, exp. OE-01/2012 

28/2012 15/02/2012 
AREA 

INTERNA 
APROVACIÓ de la relació de factures F/2012/1 de 31 de gener de 2012 

29/2012 21/02/2012 TERRITORI 
INCOACIÓ expedient de protecció de la legalitat urbanística per obres i usos sense 
llicencia al C/ Boixos, 6-8 de Canet de Fals, exp. PLU-06/2012 

30/2012 22/02/2012 
SERVEIS A 

LES 
PERSONES 

ADHESIÓ al projecte per l'any 2012 del Pla Comarcal per a la Igualtat d'Oportunitat 
entre Dones i Homes al Bages 

31/2012 22/02/2012 
SERVEIS A 

LES 
PERSONES 

ADHESIÓ del municipi de Fonollosa als serveis del centre d'informació i recursos 
per a dones del Consell Comarcal del Bages 
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32/2012 22/02/2012 TERRITORI 
AUTORITZACIÓ de devolució de l'aval dipositat en expedient de Llicencia d'obres 
42/2009 

33/2012 23/02/2012 TERRITORI 
INCOACIÓ expedient de protecció de la legalitat urbanística per obres sense 
llicencia al C/ Verge de Montserrat, 27 de Canet de Fals, exp. PLU-07/2012 

34/2012 24/02/2012 TERRITORI 
INICI procediment per declarar caducitat de l'expedient de llicència ambiental  per 
una activitat de recuperació d'èquids al punt quilomètric 5 de la ctra. BV-3008 

35/2012 27/02/2012 TERRITORI 
CONCESSIÓ de Llicència municipal d'obres per netejar parets  baixos i 
pavimentació sala de la casa Rectoria de Camps, exp. 4/2012 

36/2012 27/02/2012 
SERVEIS A 

LES 
PERSONES 

APROVACIÓ conveni de col.laboració entre els ajuntaments de Fonollosa, Aguilar 
de Segarra i Rajadell per al manteniment de l'escola i la llar d'infants Rexics 

37/2012 28/02/2012 TERRITORI 
DECLARACIO renúncia llicència d'obres 22/2010 a instancia del seu titular , amb 
devolució import ICIO i fiança 

38/2012 28/02/2012 TERRITORI INCOACIÓ expedient informatiu EI-01/2012 

39/2012 29/02/2012 TERRITORI ARXIU expedient de protecció de la legalitat urbanistica PLU-07/2011 

 
 
2.2.- .  Es presenta a la consideració del plenari municipal, als efectes de la seva ratificació, la 
següent resolució: 
 

o Resolució de l’alcaldia núm. 45/2012 de data 5 de març de 2012 , per la qual s’acorda 
donar de baixa a la comptabilitat municipal relació d’obligacions pendents de pagament 
per un import total de 23.428,00 euros, d’acord amb les motivacions que consten en la 
referida relació. 

 
S’ACORDA: 

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

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

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

 
o Conveni amb el Consell Comarcal pel desenvolupament d’accions de suport i promoció 

dels espais industrials i de les empreses del municipi: Formalitzat. 
o Conveni amb el Consell Comarcal per l’organització i finançament de serveis socials: 

Tramitat. 



o Conveni amb el Consell Comarcal per la prestació del transport escolar: Tramitat i 
pendent de signatura. 

o Adhesió a l’Associació de Municipis per a la Independència: Comunicada la moció  
aprovada però caldrà acordar  formalment l’adhesió i l’aprovació dels estatus per a 
formar part de l’Associació.  

 
4.-  PROTOCOL DEL PROGRAMA “ANEM AL TEATRE” 2012-2016: ADHESIO  
 
Vista la proposta que el Regidor d’Educació ha emès en data 14 de març de  2012 i que es 
transcriu a continuació: 
 
“Atès que en  data 2 d’abril de de 2008, l’ Ajuntament de Fonollosa va acordar adherir-se al 
Protocol del programa “Anem al Teatre” organitzat per la Diputació de Barcelona i els 
ajuntaments per als cursos 2008-09, 2009-10, 2010-11 i 2011-12. 
 
Vist que aquest curs 2011-12 finalitza la vigència del protocol d’adhesió al programa “Anem al 
Teatre” signat per l’Ajuntament de Fonollosa i que per continuar participant en el programa cal 
l’adhesió al nou protocol per als cursos 2012-13, 2013-14, 2014-15 i 2015-16. 
 
Ates que el programa “Anem al Teatre” és un programa organitzat per l’Àrea de Cultura i l’Àrea 
d’Educació de la Diputació de Barcelona i els ajuntaments que ofereix, en horari escolar, 
espectacles d’arts escèniques i musicals per als alumes d’educació infantil, primària i secundària, 
batxillerat i cicles formatius, amb l’objectiu bàsic de reforçar les polítiques culturals i educatives 
dels ajuntaments, la creació de nous públics del teatre, música i la dansa i l’educació de la 
sensibilitat artística de l’alumnat 
 
PROPOSO AL PLE l’adopció del següent ACORD: 
 
L’ADHESIÓ  al Protocol del Programa “Anem al Teatre” organitzat per la Diputació de Barcelona 
i els ajuntaments, per als cursos 2012-13, 2013-14, 2014-15 i 2015-16 a les comarques de l’Alt 
Penedès, l’Anoia, el Bages, el Berguedà, el Garraf, el Maresme i Osona . 
  
DONAR TRASLLAT d’aquest acord a l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies  de la 
Diputació de Barcelona .” 
 
S’ACORDA: 

 
Primer.- Aprovar, en tots els seus termes, la proposta del regidor d’educació transcrita en la part 
expositiva del present acord. 
 
Segon.-  Comunicar el present acord a l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies  de la 
Diputació de Barcelona .” 
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VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat. 
 

 
5.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9 REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
PRESTACIÓ DE SERVEIS D’ESCOLA BRESSOL: APROVACIÓ PROVISIONAL. 
 
Vista la proposta que l’Alcaldia ha emès en data 6 de març de  2012 i que es transcriu a 
continuació: 
 
En data 12 de maig de 2011 es va aprovar provisionalment la modificació de l’article 6 de 
l’Ordenança Fiscal núm. 9 reguladora de la Taxa per a la Prestació del Servei d’Escola Bressol, 
la qual va quedar definitivament aprovada en data 2 d’agost de 2011 i va entrar en vigor el curs 
escolar 2011/12, després de la seva publicació en el Butlletí Oficial de Província de Barcelona. 
 
Amb aquesta modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per la prestació del Servei 
d’Escola Bressol,  va quedar anul�lada la Tarifa 5, referent a les hores de servei addicionals 
esporàdiques, d’un import de 3,5 euros/hora,  i es va reduir la Tarifa 4, referent a hores de servei 
addicionals durant tot un mes, que va passar dels 55 euros al mes als 35 euros al mes. Amb 
aquesta mesura es pretenia que la necessitat d’aquesta hora addicional fos més planificada per 
part de les famílies, que això els conduís a valorar la possibilitat de fer la jornada sencera i que, 
en conseqüència, es facilités l’organització i funcionament de l’escola a l’haver-hi uns horaris 
més uniformes. 
 
Atès que durant el present curs escolar el servei d’hores addicionals esporàdiques s’ha continuat 
prestant a les famílies en situacions extraordinàries, situacions que no eren assimilables al servei 
d’hores addicionals de tot un mes, i al no haver-hi cap tarifa que s’ajustés a aquesta demanda 
 
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. Dies feiners (de dilluns a divendres) 
              Hora addicional esporàdica .....................................................        3,50 €/hora 
 
Tarifa 6. Menjador escolar inclòs menú   ..................................................       6,00 €/dia 
              Menjador escolar exclòs menú (nomes per infants P-0)    ..........         2,43 €/dia 
 
Tarifa 7. Material  .....................................................................................     6,50 €/mes 
 
Tarifa 8. Quota mínima (per ocupació de plaça) ....................................        35,00 €/ mes 
 
 
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: 

 
Primer.- Aprovar, en tots els seus termes, la proposta de l’Alcaldia  transcrita en la part 
expositiva del present acord. 
 
VOTACIÓ:  El present acord ha estat aprovat per unanimitat. 
 
6.- 8a. MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT: 
APROVACIÓ TEXT REFÓS. 
 
Vista la proposta que l’Alcaldia ha emès en data 28 de febrer de  2012 i que es transcriu a 
continuació: 
 
“PROPOSTA D’ACORD 
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Assumpte: Aprovació text refós de la 8a modificació puntual de les normes subsidiàries de 
planejament de Fonollosa en l’àmbit de la plaça Major cantonada carrer Nou del nucli urbà de 
Fonollosa 

 
Antecedents de fet 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament, en data 13 de gener de 2011 va aprovar inicialment la 8a 
modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament de Fonollosa en l’àmbit de la 
plaça Major cantonada carrer Nou del nucli urbà de Fonollosa i que consisteix en modificar les 
alienacions de la plaça Major cantonada carrer Nou per tal d’incloure la totalitat de la propietat en 
la zona de casc antic, amb la previsió d’ús com a jardí privat de l’espai davanter en front la plaça 
Major. 

 
Vist que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 29 de setembre de 2011 
va aprovar definitivament la 8a Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament 
en l’àmbit de la plaça Major cantonada amb el carrer Nou, amb la prescripció de presentar un 
text refós, per triplicat, i verificat per l’òrgan competent, als efectes de la seva executivitat. 

 
En data 24 de gener de 2012 (RE 92) la Sra. Meritxell Pintó Bascompte ha presentat tres 
exemplars de l’esmentat refós i ha sol.licitat la seva aprovació. 

 
S’ha donat trasllat de tota la documentació als serveis tècnics municipals que han emès informe 
favorable a l’aprovació del text refós presentat. 
 
Fonaments de dret 

 
- L’article 117 del RegLUC i l’article 85 del TRUC, que determinen el procediment a seguir per a 
la tramitació de les Modificacions del planejament urbanístic. 

 
- L’Article 106.1 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’urbanisme, sobre executivitat i obligatorietat del planejament urbanístic, diu que les diverses 
figures del planejament urbanístic l’aprovació definitiva de les quals correspon a l’Administració 
de la Generalitat són executives a partir de la publicació en el DOGC de l’acord d’aprovació 
definitiva i de les normes urbanístiques corresponents. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, es proposa al Ple municipal l’adopció del següent: 
 
A C O R D  
 
1r. APROVAR l’annex al text refós de les normes subsidiàries de planejament de 
Fonollosa que inclou la modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament de 
Fonollosa promoguda per Meritxell Pintó Bascompte, en l’àmbit de la plaça Major cantonada 



carrer Nou del nucli urbà de Fonollosa i que consisteix en modificar les alienacions de la plaça 
Major cantonada carrer Nou per tal d’incloure la totalitat de la propietat en la zona de casc antic, 
amb la previsió d’ús com a jardí privat de l’espai davanter en front la plaça Major 

2n. TRAMETRE l'expedient a la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central als 
efectes de l’executivitat de l’aprovació definitva d’acord amb el que preveu l’article 106.1 de la 
Llei d’urbanisme l’article 17.6 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme”. 

S’ACORDA: 
 

Primer.- Aprovar, en tots els seus termes, la proposta de l’Alcaldia  transcrita en la part 
expositiva del present acord. 
 
 VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat i, en conseqüència, amb el quòrum 
de majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 
 
7.- ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS: APROVACIÓ INICIAL. 
 

Vist el dictamen que es transcriu a continuació i que ha estat elaborat amb motiu de l’aprovació de 
l’ordenança reguladora de subvencions:   
 
“L’Ajuntament de Fonollosa, a la vista del marc legal derivat de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions,  i del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei General de Subvencions, considera necessari aprovar una ordenança que reguli la seva 
activitat subvencionadora, establint les regles oportunes, amb la finalitat d’aconseguir una major 
eficàcia i eficiència, i potenciant simultàniament el control i la transparència que el caràcter de 
públiques confereix a aquest tipus d’ajudes econòmiques. 
 
La potestat reglamentària es reconeix expressament a les Corporacions Locals en l’article 4.1.a) de 
la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local; en l’article 8.1.a) 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 els articles 60 i següents del ROAS. 
 
Atès que l’article 49 de la LBRL regula el procediment d’aprovació de les Ordenances locals, 
atorgant al Ple facultats per la seva aprovació inicial i establint un període d’informació pública i 
audiència als interessats per un termini mínim de 30 dies per la presentació de reclamacions i 
suggeriments, i en el mateix sentit es pronuncia l’article 178 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 el 63 del 
ROAS. 
 
En virtut de tot això, es proposa al Ple l’adopció del següents 
 

ACORDS 



 

AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 

 

 
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança de Subvencions de l’Ajuntament de l’Ajuntament de 
Fonollosa, segons el redactat que s’adjunta a aquest dictamen com a Annex. 
              
Segon.- Sotmetre l’esmentada Ordenança a informació pública per a la formulació de reclamacions i 
al�legacions, per un termini de trenta dies hàbils, a través de la inserció de l’anunci corresponent al 
Butlletí Oficial de la Província. 
 
Tercer.- Determinar que un cop transcorregut l’esmentat termini d’informació pública, en cas de no 
haver-hi cap reclamació ni al�legació, l’acord d’aprovació inicial de l’Ordenança esdevindrà definitiu. 
 
Quart.- Indicar que, d’acord amb el que s’estableix a la seva Disposició  Derogatòria  Única, 
l’entrada en vigor de la nova Ordenança de subvencions de l’Ajuntament de Fonollosa, deixarà 
sense efecte totes les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposin al contingut d’aquesta nova 
Ordenança. 
 
S’ACORDA: 

 
Primer.- Aprovar, en tots els seus termes, la proposta  transcrita en la part expositiva del present 
acord. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat. 
 
INTERVENCIONS: 
El Sr. Eloi Hernàndez  recorda la necessitat de revisar els convenis subscrits amb les 
associacions del  municipi per tal d’adaptar-los a l’ordenança que ara s’aprova. 
 
8.- RATIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL�LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE 
FONOLLOSA, RAJADELL I AGUILAR DE SEGARRA PER AL MANTENIMENT DE L’ESCOLA CEIP 
SANT JORDI I LA LLAR D’INFANTS REIXICS. 
 

Vist  que el municipi de Fonollosa disposa de l’Escola CEIP Agrupació Sant Jordi i la Llar 
d’Infants Reixics i que, en ambdós centres, hi assisteixen alumnes de les veïnes poblacions de 
Rajadell i Aguilar de Segarra,  
 
Vist que l’Ajuntament de Fonollosa assumeix les despeses pròpies de funcionament de la Llar 
d’Infants i les despeses de manteniment i conservació de l’Escola indicada, i que els Ajuntaments 
indicats realitzen les aportacions oportunes en funció dels alumnes dels municipis respectius, 
 
Atès que, amb la voluntat de les parts implicades d’establir de manera formal els criteris de 
col�laboració, s’ha redactat  el Conveni de col�laboració entre els Ajuntaments de Fonollosa, 
Rajadell i Aguilar de Segarra per al manteniment de l’Escola CEIP Agrupació Sant Jordi i la Llar 



d’Infants Reixics, que va ser aprovat per decret de l’Alcaldia núm. 36/2012 de data 27 de febrer 
de 2012, i signat en aquesta mateixa data, 
 
Atès que el conveni preveu, fonamentalment, que els costos de l’Escola i el dèficit de la Llar 
d’infants seran assumits íntegrament pels municipis de Fonollosa, Rajadell i Aguilar de Segarra i 
es liquidaran en funció del nombre d’alumnes de cada municipi i, també, la creació d’una 
Comissió Intermunicipal d’Educació integrada per representants de cada municipi, 
 
S’ACORDA: 

 
Únic.- Ratificar la resolució de l’Alcaldia núm. 36/ 2012 d’aprovació del Conveni de col�laboració 
entre els Ajuntaments de Fonollosa, Rajadell i Aguilar de Segarra per al manteniment de l’Escola 
CEIP Agrupació Sant Jordi i la Llar d’Infants Reixics, 

 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat. 
 
9.-  DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DE LES MESURES ESTABLERTES PEL RDL 
4/2012. 
 
El RDL 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions d’informació i procediments 
necessaris per a l’establiment d’un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors  
de les entitats locals, estableix l’obligació de trametre al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques, abans del dia 15 de març de 2012, una relació certificada de totes les obligacions 
pendents de pagament a 31 de desembre de 2011. 
 
Tanmateix, l’art. 3.2, estableix que aquesta relació ha de ser expedida per l’interventor amb 
l’obligació d’informar al ple de la corporació local. 
 
En aquest sentit es dóna compte que en data 15 de març de 2012 la Secretària –Interventora 
d’aquest Ajuntament ha emès relació certificada de les obligacions pendents de pagament, 
d’acord amb el RDL 4/2012, per un import total de 73.822,34 € i que, en la mateixa data, ha estat 
tramesa al Ministeri. 
 
10.- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. 
 
Vista que l’Alcaldia, en data 14 de març de 2012, ha emès la següent proposta d’acord per a 
l’aprovació de l’expedient  de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1: 
 

PROPOSTA D’ACORD AL  PLE 
 

Vist les despeses que  es  relacionen a continuació, corresponents a factures   d’exercicis 
anteriors per un import total líquid  de 87.702,76€ (VUITANTA-SET MIL SET-CENTS DOS 
EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS):  
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N. Operació Fase Data Aplicació Import Nom tercer IVA 
Import 
líquid 

220110003929 OPA 31/12/2011 2012       16 22101 69.339,16 AIGUES MANRESA S.A. 12.481,05 81.820,21 

220110004169 OPA 31/12/2011 2012       92 46500 586,60 CONSELL COMARCAL DEL BAGES 0,00 586,60 

220110004170 OPA 31/12/2011 2012       23 20200 650,00 
ASSOCIACIO CULTURAL  
RECREATIVA FALS 

0,00 650,00 

220110004171 OPA 31/12/2011 2012       92 46500 1.157,02 CONSELL COMARCAL DEL BAGES 0,00 1.157,02 

220110004172 OPA 31/12/2011 2012       16 22101 3.488,93 AIGUES MANRESA S.A. 0,00 3.488,93 

TOTAL 75.221,71  12.481,05 87.702,76 

 
Vist que aquestes despeses consten comptabilitzades a 31/12/2012 en la fase OPA d’acord amb 
la regla 71 de l’ICAL, 
 
Vist que  la realització d’aquestes despeses ha estat justificada i degudament conformada, per 
tant, és procedent que la Corporació les aprovi i que reconegui el crèdit que representen. 
 
Vist l’informe de Secretaria-Intervenció emès en data 12 de març de 2012, 
 
En virtut de tot el que s’exposa, aquesta Alcaldia eleva al Ple la proposta que segueix per tal que 
si ho estima oportú s’adopti el següent:  
 
ACORD 
 
Aprovar la despesa , autoritzar, disposar i reconèixer   a favor dels creditors que figuren a la 
relació esmentada el crèdit que respectivament els hi pertoca per un  import total líquid  de 
87.702,76€(VUITANTA-SET MIL SET-CENTS DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS), 
amb   càrrec a les partides indicades en la relació   esmentada al  pressupost vigent. 
 
S’ACORDA: 

 
Primer.- Aprovar, en tots els seus termes, la proposta  transcrita en la part expositiva del present 
acord. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat. 
 

           
11.- RETRIBUCIONS CARRECS ELECTES 
 
Vista que l’Alcaldia, en data 12 de març de 2012, ha emès la següent proposta d’acord per a la 
determinació de les retribucions dels càrrecs electes d’aquest Ajuntament: 
 



“Atès que l’article 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local 
estableix que els membres de les Corporacions Locals que ocupin els seus càrrecs amb 
dedicació parcial per a realitzar funcions de presidència, vicepresidència o ostentar delegacions,  
o desenvolupar responsabilitats que així ho requereixin, percebran retribucions pel temps de 
dedicació efectiva de les mateixes, 

 
Atès que la situació econòmica actual fa preveure mesures de contenció de la despesa, aquesta 
Alcaldia, fent ús de les atribucions que legalment té conferides, proposa al Ple d’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
Primer. Establir que els membres de la Corporació que a continuació es detallen i que 
exerceixen els seus càrrecs en règim de dedicació parcial, percebran les retribucions mensuals 
que es determinen des de l’ 1 de gener de 2012, les quals es percebran en dotze pagues i 
s’actualitzaran anualment en la quantia que determini la Llei de Pressupostos per al personal al 
servei de l’administració: 
 

CÀRREC NOM I COGNOMS DEDICACIÓ   IMPORT MENSUAL 

Alcalde-President JAUME SERAROLS BELTRAN 80% 1.275,00 € 

1er. Tinent d’Alcalde 
Regidor Urbanisme 
Regidor  Medi Ambient 

JOAN GRAU COMAS 30% 350,00 € 

2on. Tinent d’Alcalde 
Regidora Comunicació 
Regidora Personal 
Regidora Hisenda i Governació 

JUDIT BARALDÉS SANTAMARIA 30% 375,00 € 

3er. Tinent d’Alcalde 
Regidors Serveis Socials 
Regidor Sanitat 
Regidor Joventut 
Regidor Cultura 

IVAN GARCIA FERNANDEZ 30% 330,00 € 

Regidor Manteniment, brigada i 
camins 
Regidor Prevenció d’incendis 

JORDI BARCONS JIMENEZ 30% 323,00 € 

Regidora Obres MONTSERRAT BAREA PRADOS 30% 311,00 € 

Regidor d’Educació 
Regidor de Promoció Econòmica i 
Comerç 

 
ELOI HERNANDEZ MOSELLA 
 

30% 327,00 € 

Regidora de Seguretat Ciutadana 
Regidora de Promoció Turística i 
Patrimoni 

 
GORETTI VILA FABREGAS 
 

30% 315,00 € 

Regidor de Noves Tecnologies 
Regidor de Serveis Energètics 

 
ERNEST SANCHEZ MOLINA 
 

30% 315,00 € 
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Segon. Els membres de la Corporació seran rescabalats per les despeses efectivament 
produïdes i acreditades pel desenvolupament de les seves tasques públiques, d’acord amb el 
règim general establert pel personal de l’Ajuntament. 
 
Tercer. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província i en els taulers d’edictes de 
l’Ajuntament”. 
 
S’ACORDA: 

 
Primer.- Aprovar, en tots els seus termes, la proposta  transcrita en la part expositiva del present 
acord. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat. 
 
INTERVENCIONS: 
El Sr. Alcalde explica que es manté el total de la partida pressupostària destinada als càrrecs 
electes i que la totalitat de l’import es reparteix entre els nous regidors. 
 
 
12.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, PSC I CiU DE 
L’AJUNTAMENT DE FONOLLOSA AL PROJECTE: “RESTAURACIÓ D’ACTIVITAT 
EXTRACTIVA  D’ARGILA MITJANÇANT REBLIMENT AMB BALES DE MATERIALS 
ADEQUATS AL TM DE SANT MATEU DE BAGES. 
 
Vist que el contingut de la moció presentada pels grups municipals d’ERC, PSC i CIU és el 
següent: 
 
“Atès que fa mesos que s’està parlant i discutint sobre un projecte de restauració d’activitat 
extractiva d’argila mitjançant el rebliment amb bales de materials adequats al terme municipal de 
Sant mateu de Bages.  
 
Atès que els residus dipositats seran residus generats a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i no a 
la nostra comarca i remarcant que no s’han tingut en compte els criteris d’autosuficiència i 
proximitat indicats per la directiva de la Unió Europea i recollits per les lleis catalanes i 
espanyoles (directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre del 
2008; ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, BOE 29/7/11; decret 69/2009 sobre 
criteris i procediments d’admissió residus en els dipòsit controlats, DOGC 5370, 30/4/09; i decret 
1/1997 sobre disposició del rebuig en dipòsits controlats, DOGC 2307, 13/1/97). Seguint el 
principis bàsics de sostenibilitat ecològica i ambiental, els residus sòlids urbans s’han de tractar a 
prop d’on es generen, a fi d’evitar que el seu tractament malmeti indrets allunyats del punt 
d’origen. 



 

Atès que la nostra comarca, el Bages, ja assumeix amb escreix la seva quota de degradació 
mediambiental amb els dipòsits dels runams salins de Cardona, Súria, Balsareny i Sallent i la 
conseqüent salinització dels nostres rius i aqüífers, amb els nostres abocadors per a residus 
inerts, i amb l’abocador mancomunat per a residus d’origen municipal i que presta servei als 
municipis de la comarca del Bages amb 50.000 tn/any. 

Atès que l’abocador projectat a Sant Mateu és de 110.000 tn/any, sense tenir prevista la mobilitat 
i transport  d’aquests residus a la nostra comarca. 

Atès l’article 13 de la Directiva Europea 2008/98/CE sobre els residus, on diu:  
 
Els estats membres adoptaran les mesures necessàries per assegurar que la gestió dels residus 
es realitzarà sense posar en perill la salut  humana i sense danyar el medi ambient i, en 
particular: 
 
a) sense crear riscos per a l’aigua, l’aire o el sòl, ni per a la fauna i la flora. 
b) sense provocar incomoditats pel soroll i les olors. 
c) sense atemptar contra els paisatges i els llocs d’especial interès 
  
Atès que la ubicació d’aquesta activitat és molt propera al nucli urbà de Callús, tenint en compte 
que la distància al nucli agregat “Els Maxons” és  només d'1,3 km. en línia recta. 
 
Atès que el municipi de Fonollosa llinda amb Callús i Sant Mateu de Bages, i que la instal�lació 
es situaria a només 1,6 km de la masia Jaumandreu. 
 
Atesa la greu problemàtica que generen aquests abocadors pel què fa a les olors, provocant 
incomoditats  tal i com demostra el fet del gran nombre de persones mobilitzades en contra de 
l’abocador Elena, entre d’altres. 
 
Atès que aquest Ajuntament vol  defensar els interessos dels ciutadans del nostre municipi i 
vetllarà per la defensa del nostre municipi en la possible tramitació del procediment. 
 
Atès que la lixiviació de l’aigua de pluja  a través del subsòl pot arrossegar als aqüífers 
substàncies inerts i no inerts que contenen les bales plastificades de residus sòlids urbans, amb 
els riscos medi ambientals que això suposa. 
 
Atès que l’aigua de pluja en escorrentia de tota la superfície afectada per l’abocador podria 
arribar al torrent de Jaumandreu, vers el riu Cardener podent afectar la qualitat de les seves 
aigües ja molt malmesa degut al seu alt contingut amb clorurs. 
    
Atès que la natura “inert” dels residus no es troba garantida al 100%, doncs la caracterització 
dels materials no és completa. 
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Per això, els Regidors i les Regidores d’ERC, PSC i CiU de Fonollosa proposem al Ple de 
l’Ajuntament l’aprovació dels següents acords: 

 

1. Que l’Ajuntament de Fonollosa respecta l’autonomia municipal del municipi de Sant 
Mateu de Bages i l’autonomia municipal de Callús i es solidaritza  amb els veïns i veïnes de 
Callús en la seva posició en relació a la instal�lació de l’abocador de residus sòlids urbans 
provinents d’ecoparcs. 

2. Manifestar públicament el rebuig d’aquest Ajuntament contra qualsevol tipus de projecte 
que pugui malmetre l’entorn, el paisatge i la qualitat de vida del nostre territori. 

3. Manifestar el nostre suport a les accions que està duent a terme l’Ajuntament de Callús i 
la Plataforma Salvem Callús, en especial a les al�legacions presentades al PROJECTE DE 
RESTAURACIO D’ACTIVITAT EXTRACTIVA D’ARGILA MITJANÇANT EL REBLIMENT AMB 
BALES DE MATERIALS ADEQUATS AL TERME MUNICIPAL DE SANT MATEU DE BAGES 
perquè aquest projecte no recull les garanties necessàries per donar solució al possible impacte 
ambiental i de mobilitat al municipi de Callús. 

4. Manifestar que massa sovint som testimonis de fets i/o propostes  que tenen per objectiu 
l’obtenció de contrapartides econòmiques per al propi municipi però que perjudiquen als 
municipis veïns. És, per tant, imprescindible el diàleg i l’acord entre les parts afectades, també a 
nivell comarcal.  

5. Comunicar aquesta resolució a totes les parts interessades:  l’Ajuntament de Sant Mateu 
de Bages, l’Ajuntament de Callús, el Consell Comarcal del Bages, el Conseller de Territori i 
Sostenibilitat del govern de la Generalitat de Catalunya,  l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada i 
a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. Així com també a l’empresa promotora del 
projecte, Efienergia SL, i a la Plataforma cívica Salvem Callús. 

6. Els grups municipals de CIU, ERC i PSC mostren la seva preocupació i assumeixen el 
compromís de revisar els tràmits de l’aprovació del projecte, per tal de que no es produeixin 
afectacions en la qualitat de vida del nucli de població de Canet de Fals.  

Malgrat tot, el Ple decidirà”. 

 
S’ACORDA: 

 
Primer.- Aprovar, en tots els seus termes, la moció presentada i  transcrita en la part expositiva 
del present acord. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat. 
 

13.- MOCIÓ D’URGÈNCIA QUE PRESENTEN CIU, ERC I PSC  DE FONOLLOSA ARRAN DEL 
TRASPÀS DE MANUEL FRAGA IRIBARNE 



 
Vist que el contingut de la moció presentada pels grups municipals de CIU, ERC i PSC  és el 
següent: 
 

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès que el passat, 15 de gener del 2012, es va fer pública la notícia del traspàs de Manuel 
Fraga Iribarne, destacat polític espanyol i un dels darrers càrrecs de responsabilitat del règim 
franquista; 
 
Atès que Manuel Fraga Iribarne va signar, juntament amb el general Franco, algunes de les 
darreres sentències de mort del franquisme, entre les quals la del català Salvador Puig Antich; i 
va tenir una responsabilitat destacada en la censura i la repressió política exercida durant els 
últims anys de la dictadura i en el procés de reforma post-franquista; 
 
Atès que Manuel Fraga Iribarne, com la resta d’alts càrrecs d’aquell període, no han estat mai 
jutjats ni condemnats com a responsables de les actuacions dutes a terme a l’Estat espanyol en 
el marc del franquisme; 
 
Atès que aquest fet ha constituït un dels principals impediments per al desenvolupament d’una 
autèntica transició democràtica a l’estat Espanyol i el trencament de qualsevol lligam entre 
l’anterior règim polític i l’actual, i suposa un dèficit notable pel que fa a la qualitat democràtica del 
marc constitucional vigent avui; 
 
Per tot això, CiU, ERC I PSC proposen al Ple de l’Ajuntament de Fonollosa l’adopció dels 
següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Denunciar que Manuel Fraga Iribarne, com moltes altres persones que van ocupar 
càrrecs de responsabilitat durant el franquisme, no hagi estat jutjat ni condemnat per la seva 
responsabilitat en les actuacions d’aquest règim; 
 
Segon.- Demanar a la Fiscalia General de l’Estat que procedeixi de forma immediata i amb 
caràcter prioritari a la persecució davant els Jutjats i Tribunals pertinents de totes aquelles 
persones que van ocupar càrrecs de responsabilitat durant el franquisme per dilucidar les 
responsabilitats penals en les que haguessin incorregut; 
 
Tercer.- Demanar l’anul�lació dels processos il�legals duts a terme pel franquisme que van 
conduir a la tortura i assassinat de ciutadanes i ciutadans catalans; 
  
Quart.- Advocar per l’inici d’una autèntica transició política, que condueixi el poble català a un 
marc realment democràtic pel que fa al reconeixement dels drets individuals i col�lectius; 



 

AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 

 

 
Cinquè.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Congrés espanyol de 
Diputats i a la Fiscalia General de l’Estat. 
 
S’ACORDA: 

 
Primer.- Aprovar, en tots els seus termes, la moció presentada i  transcrita en la part expositiva 
del present acord. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat. 
 
14.- MOCIÓ CONJUNTA QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, ERC I CIU 
DE L’AJUNTAMENT DE FONOLLOSA EN CONTRA LA REFORMA LABORAL IMPOSADA 
PEL GOVERN DE L’ESTAT. 
 
Vist que el contingut de la moció presentada pels grups municipals de PSC, ERC i CIU  és el 
següent: 
 
“El nostre país viu immers en una profunda crisi econòmica que té les seves causes en la fallida 
del sistema financer. Una de les conseqüències més dures que té aquesta gravíssima situació 
que travessa la nostra economia és la destrucció d’ocupació, que ja ha arribat a cotes històriques 
a Espanya i a Catalunya. Les polítiques contra el dèficit que s’imposen des de la Comissió 
Europea, el Banc Central Europeu i el Fons Monetari Internacional, estan afectant greument els 
elements fonamentals del nostre model d’estat del benestar. L’aplicació de retallades 
pressupostàries a l’educació i a la sanitat públiques, així com la reducció radical de la despesa 
social que dóna cobertura, principalment, a la població més humil i a aquells que han perdut la 
seva feina, està ampliant l’escletxa social, amenaçant seriosament la cohesió social al nostre 
país. 
 
En aquest context d’elevadíssima taxa d’atur, retallades de serveis públics i pressió sobre les 
condicions de treball en el si de les empreses, el Govern central ha aprovat per decret una de les 
reformes laborals més regressives de la història democràtica a Espanya. Una reforma que 
significa un enorme retrocés en matèria de drets i condicions laborals en el nostre país. Sota 
l’excusa de trobar mecanismes per a la reactivació de la contractació a la nostra economia, el 
Govern de l’Estat ha imposat una reforma laboral que instaura de facto l’acomiadament lliure i 
amb 20 dies d’indemnització. És una reforma que permet a les empreses impulsar expedients de 
regulació d’ocupació sense l’aprovació de l’Administració pública, com era fins ara. La reforma, 
bonifica els empresaris per la contractació de treballadors sense cap mena de seguretat en la 
seva continuïtat en el lloc de treball amb un 50% del seva prestació d’atur, amb la qual cosa els 
que hagin exhaurit la prestació seran difícilment contractables. Aquesta reforma imposada també 
dóna un greu cop la negociació col�lectiva, col�locant el conveni d’empresa com a principal 



referència, per sobre dels convenis sectorials i territorials, i deixant en situació de màxima 
feblesa els treballadors i les treballadores de les empreses petites i mitjanes. 
 
En un moment d’inseguretat i manca de confiança en el futur, les mesures que s’han pres 
introdueixen encara més incertesa en l’economia precaritzant al límit les relacions laborals. De 
res ha servit el fracàs absolut de la reforma laboral del 2010, que fins al moment ha generat més 
d’un milió d’aturats nous, ni tampoc la constatació que en temps de recessió econòmica cal 
estimular la demanda interna i que això no es fa precaritzant les condicions del treball, sinó 
garantint la qualitat en la contractació, mantenint el poder adquisitiu dels salaris i assegurant 
l’accés al crèdit de les empreses i les famílies. 
 
Per tot això, els grups municipals del PSC, ERC i CIU proposen al Ple de la Corporació l’adopció 
dels següents 

 
ACORDS: 

 
Primer.-  Demanar al Govern Central el següent: 
 
1.-      Cal fer una reforma laboral que apropi el marc laboral espanyol al marc europeu amb 
l’objectiu de facilitar la contractació i la recol�locació de persones aturades, i la  reforma aprovada 
recentment pel Govern espanyol ha de millorar en aquests aspectes i  i en d’altres com la 
contractació estable i de qualitat i fer passos per transformar el nostre model competitiu. 
 
2.-      Aquesta millora s’ha de fer a través del diàleg social i del debat parlamentari entre tots els 
grups de les Corts. 
 
3.- Que afronti la necessitat d’enfortir el serveis públics com a garants de drets i cohesió social 
en uns moments en què gairebé el 30% de la població aturada ja no rep cap mena de prestació 
ni subsidi per desocupació. 
 
4.- Que es compleixin els compromisos adquirits després de l’entrada en vigor del nou Estatut de 
Catalunya entre el Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat en matèria de finançament, i 
que permetria evitar l’ofegament de la capacitat econòmica de les administracions catalanes. 
 
 
Segon.- Traslladar l’anterior acord a la Delegació del Govern a  Catalunya. 
 
No obstant, el Ple de la Corporació municipal decidirà”. 
 

S’ACORDA: 
 

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



 

AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 

 

 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat. 
 
15.- INFORMACIONS DE L’ÀREA DE TERRITORI. 
 
El Sr. Jordi Barcons informa del següent: 
 

o De que no hi va haver cap incidència important amb motiu de l’última nevada. 
o De la propera posada en funcionament del Pla de vigilància contra incendis forestals 

 
La Sra. Montse Barea informa de les  següents actuacions: 
 

o Treballs de Telefònica a Canet de Fals: S’ha retirat gairebé la totalitat dels pals i els que 
falten no es poden treure per que falta numeració telefònica per a poder connectar. 

o Neteja de parcel�les: Es continua fent el seguiment i s’han netejat unes sis o set. També 
es demana que es procedeixi al tancament de les parcel�les. 

o D’una possible actuació necessària consistent en la connexió a la xarxa de clavegueram 
del CAP de Canet i eliminació de l’actual fossa  sèptica. 
 

El Sr. Joan Grau dóna les següents informacions: 
 

o Es produiran possibles talls de trànsit intermitents en la carretera BV 3008 amb motiu de 
revisió de les baranes de seguretat. 

o S’han acordat les reparacions a efectuar a la Plaça de Fals amb motiu del desviament 
del trànsit pel desdoblament de la C-25. 

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

o Es continua concedint ajuts puntuals a persones sense recursos per evitar talls de 
subministrament elèctric. 

o Es fan gestions per aconseguir un conveni que permeti finançar una dinamitzadora 
per a la gent gran. De moment s’ha fet una selecció de persones per si es possible 
la seva contractació. Demana disculpes a la gent gran per no haver estat possible 
posar en funcionament aquesta activitat. 

o Bona acollida i gran nombre d’assistents als 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 Bona acollida, també, del banc d’aliments i molt bona resposta. Aprofita per donar 
les gràcies a totes les persones col�laboradores. 
 



El Sr. Eloi Hernàndez informa dels següents assumptes: 
 

o Menjador de llar d’infants: S’han produït canvis en la forma de gestió del menjador per tal 
de reduir el dèficit que era de 14.718,20 euros. S’ha rescindit el contracte amb l’empresa 
que oferia el servei i els dinars s’elaboraran a la cuina de l’escola i es transportaran a la 
llar d’infants. S’ha contractat una monitora/educadora per les hores de menjador i, amb 
aquestes mesures, es preveu que el dèficit serà  de 1.477,16 euros. 
El Sr. Hernàndez agraeix, en nom de l’Ajuntament, la bona tasca duta a terme per la 
cuinera i monitora que ha prestat els seus serveis a la llar d’infants fins el moment. 

o Projecte “Per la meva escola”: Es tracta d’un projecte de l’escola de Fonollosa per tal de 
crear un fons social per ajudes a famílies necessitades. 

o Tanca a la zona de l’hort de l’escola: Ja es disposa del permís i l’escola  es fa càrrec del 
material i l’Ajuntament de la mà d’obra. 
Aprofita per informar que el proper dissabte es farà una jornada per plantar oliveres. 
 

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

o De la contractació de la Sra. Sara Puig Vall com monitora/educadora de la llar d’infants 
en l’horari de menjador. 
 

El Sr. Ernest Sánchez dóna les següents informacions: 
 

o Evolució i seguiment del Pla d’estalvi energètic: El Pla està ja en la fase final, havent-se 
apagat 12 Leds dels 48 de Fals. Properament s’apagaran 13 fanals més dels 
convencionals. 
A hores d’ara ja es pot dir que l’estalvi a Canet ha estat d’un 30% del consum. 

o Reclamacions a Endesa per les facturacions: Es va recomanar que les queixes es 
presentessin per escrit el dia 15 a l’oficina del consumidor i l’afluència va ser massiva. 
S’informa que el dia 24 de març, a les 11 del matí, es durà a terme una sessió 
informativa a Canet amb l’assistència del coordinador de l’oficina de consum del Consell 
Comarcal de Bages. 

o S’està treballant en la licitació del contracte del subministrament elèctric per accedir al 
mercat lliure. 

o Recent suspensió del subministrament elèctric a Canet: Sembla que va ser a causa d’ 
una avaria d’un veí. 
 

L’Alcalde informa que fa uns dies es produir un robatori a les oficines de l’Ajuntament, resultant 
substrats ordinadors i la caixa forta. 

 



 

AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 

 

La Sra. Montse Barea vol aclarir una informació donada en la reunió celebrada a Canet referent 
a l’estat de comptes de la piscina temporada 2011: Es va dir que el dèficit era de 16.000 € quan 
en realitat va ser de 10.773,49 € amb el servei de socorrista inclòs. 

 
El Sr. Eloi Hernàndez vol fer constar que la primera opció és no tancar la piscina si no buscar 
alternatives per gestionar la piscina i el bar. 

 
        

Tractats tots els punts de l’ordre del dia el president aixeca la sessió a les 22, 30 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 

 
 
 
 

 


