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MEMBRES ASSISTENTS 
 
Alcalde President  
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3er. Tinent d’Alcalde 

Sr. Jaume Serarols i Beltran 
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 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. Compte de recaptació de l’exercici de 2011 

5. Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 12 reguladora de la Taxa per la prestació de 

Serveis a la piscina municipal: Aprovació provisional 

6. P.U.O.S.C. 2011: Canvi de destinació de la subvenció 

7. Conveni entre l’Ajuntament de Manresa i l’Ajuntament de Fonollosa, pel qual es determina 

la societat municipal Aigües de Manresa, S.A. , com a mitjà  propi i servei tècnic d’aquest 

segon: Aprovació. 

8. Modificació del percentatge de dedicació en el càrrec d’una regidora de l’ajuntament 

9. Reconeixement al Sr. Ramon Armengol pel serveis prestats al municipi 

10. Informacions de l’Àrea de Territori. 

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



12. Informacions de l’Àrea Interna. 

13. Precs i preguntes 

 
El Sr. Alcalde excusa l’assistència del Sr. Joan Grau Comas 
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 extraordinària del ple de l’ Ajuntament celebrada el dia 15 de 
març de 2012, 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 15 de març de 2012  
 
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: 

 

NÚMERO  DATA ASSUMPTE 
AREA / 

DEPARTAMENT 
40 02/03/2012 INCOACIÓ EXPEDIENT DE PROTECCIÓ DE LEGALITAT URBANÍSTICA, Nº PLU-08/2012 TERRITORI 

41 02/03/2012 CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRES EXP. 6/2012 TERRITORI 

42 02/03/2012 APROVACIO TAXA SERVEI LLAR INFANTS, MES DE FEBRER S. PERSONES 

43 02/03/2012 APROVACIÓ FACTURES MARÇ 2012 COMPTABILITAT 

44 02/03/2012 BAIXA EFECTIU CAIXA  PER ROBATORI COMPTABILITAT 

45 05/03/2012 Baixes exericis anteriors a 2011 COMPTABILITAT 

46 06/03/2012 CONCESSIÓ LLICÈNCIA SEGREGACIÓ I AGRUPACIÓ EXO. 39/2011 TERRITORI 

47 07/03/2012 CONTRACTACIÓ MONITORA MENJADOR LLAR D'INFANTS  S. PERSONES 

48 09/03/2012 INCOACIÓ ORDRE D'EXECUCIÓ EXP. OE-02/2012 TERRITORI 

49 09/03/2012 INCOACIÓ ORDRE D'EXECUCIÓ EXP. OE-03/2012 TERRITORI 

50 09/03/2012 DECLARACIÓ RENÚNCIA LLICÈNCIA D'OBRES 35/2011 TERRITORI 

51 09/03/2012 INCOACIÓ EXPEDIENT DE PROTECCIÓ DE LEGALITAT URBANÍSTICA, Nº PLU-09/2012 TERRITORI 

52 12/03/2012 CONCESSIÓ LLICÈNCIA PRIMERA OCUPACIÓ TERRITORI 

53 13/03/2012 REQUERIMENT RESTAURACIÓ REALITAT FÍSICA EXP. NÚM. PLU-4/2011, resolució al.legacions  TERRITORI 

54 15/03/2012 CONCESSIÓ FRACCIONAMENT I AJORNAMENT ICIO EXP. 28/2011 TERRITORI 

55 15/03/2012 ADHESIO AL PLA EXTRAORDINARI D'ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL AREA INTERNA 

56 20/03/2012 APROVACIO PROPOSTA LIMITACIO PERIMETRE  DE PROTECCIO CAPTACIONS D'AIGUA TERRITORI 

57 21/03/2012 APROVACIO TAXA SERVEIS ASSISTENCIALS, MESOS DE GENER A MARÇ 2012 S. PERSONES 

58 21/03/2012 
AUTORITZACIÓ CONNEXIÓ XARXA PÚBLICA D'AIGUA A INSTÀNCIA DE CATALANA DE 

PERFORACIONS 
TERRITORI 

59 22/03/2012 VALIDACIÓ COMUNICACIÓ MODIFICACIÓ GRANJA CAL FRANCISCÓ TERRITORI 

60 26/03/2012 PRORROGA LLICÈNCIA OBRES EXP. NÚM. 79/2008 TERRITORI 
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61 26/03/2012 RATIFICACIÓ MESURES PROVISIONALS EXP. PLU-01/2012 TERRITORI 

62 27/03/2012 DECLARACIÓ COMPLIMENT REQUERIMENT EXP. Nº PLU-06/2011 TERRITORI 

63 28/03/2012 DECLRACIÓ CADUCITAT EXP. OBRES NÚM. 37/2006 TERRITORI 

64 28/03/2012 CONCESSIÓ AJORNAMENT-FRACCIONAMENT QUOTES URBANÍSTIQUES TERRITORI 

65 28/03/2012 APROVACIO DESPESES CONVENI SERVEIS SOCIALS BASICS I S.A.D. 2011 S. PERSONES 

66 30/03/2012 CONCESSIÓ AJORNAMENT-FRACCIONAMENT QUOTES URBANÍSTIQUES TERRITORI 

67 30/03/2012 APROVACIÓ FACTURES MARÇ 2012 COMPTABILITAT 

68 30/03/2012 
AMPLIACIÓ HORES TREBALLADORES LLAR D'INFANTS(MARIA ANGELS PUIG COLILLES  I 

SARA PUIG VALL) 
R. HUMANS 

69 30/03/2012 CONCESSIÓ TARGETA APARCAMENT A PERSONES AMB MOBILITAT REDUIDA S.PERSONES 

70 10/04/2012 EXPEDIENT DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA NÚM. PLU-01/2011 TERRITORI 

71 03/04/2012 AJUTS URGÈNCIA SOCIAL S.PERSONES 

72 03/04/2012 EXPEDIENT DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA NÚM. PLU-10/2011 TERRITORI 

73 04/04/2012 APROVACIO TAXA LLAR D'INFANTS, MES DE MARÇ S.PERSONES 

74 11/04/2012 CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRES EXP. 11/2012 TERRITORI 

75 11/04/2012 CONCESSIÓ LLICÈNCIA OCUPACIÓ PÚBLICA EXP. OBRES Nº11/2012 TERRITORI 

76 12/04/2012 APROVACIÓ CONVENI COL.LABORACIÓ EN EL PVI 2012 ALCALDIA 

77 16/04/2012 VALIDACIÓ CONTROL INICIAL GRANJA CAPDEVILA TERRITORI 

78 16/04/2012 APROVACIO TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE 4T TRIMESTRE 2011 INTERNA 

79 16/04/2012 APROVACIÓ FACTURA SERVEI D'EXPLOTACIÓ AIGUA 4T/2011D'AIGÜES DE MANRESA COMPTABILITA 

80 17/04/2012 CONCESSIÓ AJUT URGÈNCIA SOCIAL EXP. SERVEIS SOCIALS 2009/40 S.PERSONES 

81 17/04/2012 CONCESSIÓ PRORROGA LLICÈNCIA OBRES EXP. 37/2011 TERRITORI 

82 17/04/2012 CONCESSIÓ LLICÈNCIA D'OBRES EXP. 13/2012 TERRITORI 

83 18/04/2012 CONCESSIÓ LLICÈNCIA PRIMERA OCUPACIÓ TERRITORI 

84 19/04/2012 BAIXA PER ABONAMENT FACTURA D'ELECTRICA PINTÓ (734,66€) COMPTABILITAT 

85 20/04/2012 CONCESSIÓ LLICÈNCIA PARCEL.LACIÓ EXP. NÚM. 12/2012 TERRITORI 

86 24/04/2012 RATIFICACIÓ MESURES PROVISIONALS EXO. PLU-04/2012 TERRITORI 

87 24/04/2012 CONCESSIÓ AJORNAMENT-FRACCIONAMENT QUOTES URBANÍSTIQUES EXP. 38 TERRITORI 

88 25/04/2012 RENÚNCIA LLICÈNCIA DE SEGREGACIÓ EXP. Nº 99/2008 TERRITORI 

89 25/04/2012 CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRES EXP. 15/2012 TERRITORI 

90 26.04.2012 DESTINACIÓ TRAM SUPRAMUNICIPAL DE PARTICIPACIÓ  FONS L. GENERALITAT EX. 2011 A.INTERNA 

91 27/04/2012 
ACCEPTACIO AJUT DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA DE SUPORT AL SERVEI DE 

MENJADOR ESCOLES BRESSOL 
S.PERSONES 

92 27/04/2012 
ACCEPTACIO AJUT DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA PEL DESENVOLUPAMENT 

POLITIQUES EDUCATIVES  
S.PERSONES 

93 27/04/2012 
ACCEPTACIO AJUT DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA PEL FINANÇAMENT S.SOCIALS 

BASICS I S.A.D.  
S.PERSONES 

94 27/04/2012 CONCESSIO TARGETA APARCAMENT A PERSONES AMB MOBILITAT REDUIDA S.PERSONES 

95 30/04/2012 AUTORITZACIÓ CANVI TITULARITAT GRANJA MASSANA TERRITORI 

96 30/04/2012 CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRES EXP. 14/2012 TERRITORI 

 
 
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. 103/2012 de data 4 de maig de 2012 , per la qual s’acorda aprovar 
la renovació del límit de la operació de crèdit en la modalitat de préstec a curt termini, amb Caixa 
Penedès, per un import de 345.000,00 euros, d’acord amb les següents condicions: 

o Interès nominal anual : 7,5% 
o Liquidació trimestral. 
o Comissió de disponibilitat: 0,50 % trimestral. 
o Comissió excedits: 0,50% trimestral. 
 

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 darrer ple el resum del qual és el següent:  
 

o Modificació de l’ordenança reguladora de la taxa per a l prestació de serveis a l’escola bressol : 
Aprovada definitivament i publicada. 

o 8a. Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament : Comunicada l’aprovació del 
text refós. 

o Ordenança General de Subvencions: Aprovada definitivament  i publicada. 
o Moció presentada pels 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”: Comunicada la seva aprovació. 

o Moció d’urgència presentada per CiU, ERC i PSC de Fonollosa arran del traspàs de Manuel 
Fraga Iribarne: Comunicada la seva aprovació. 

o Moció presentada pels grups municipals del PSC, ERC i CiU de l’Ajuntament de Fonollosa en 
contra la reforma laboral imposada pel govern de l’estat: Comunicada la seva aprovació. 

 
4.-  COMPTE DE RECAPTACIÓ DE L’EXERCICI DE 2011 

 
Vista la proposta que l’Alcalde ha emès en data 9 de maig de  2012 i que es transcriu a continuació: 
 
“Expedient:  Aprovació del compte de la Gestió Recaptatòria de l’Exercici 2011 
 
Vist el compte e la gestió recaptatòria realitzada per l’Organisme de  Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona durant l’exercici 2011  i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés 
directe ,  
 
Vist que s’ha  verificat  que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb les fons 
transferits a l’Ens. 
 
Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a cobrar, com estableix 
l’article 209,2 del RDL 2 /2004 de 5 de març pel qual s’aprova el test refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals i que importa les quanties següents: 
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Pendent de cobrament en període voluntari a 31 de desembre de 2011: 
 
Rebuts:................................................................................0,00€ 
Liquidacions:..............................................................31.627,64€ 
 
Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2011: 
 
Rebuts.........................................................................93.603,85€ 
Certificacions............................................................411.036,33€ 
 
Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions a favor de 
l’ORGT s’ha aplicat correctament. 
 
Proposo al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar el compte de la  gestió recaptatòria de l’exercici 2011 realitzada per l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, d’acord amb les dades transcrites en la part expositiva. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària”. 
 
S’ACORDA: 

 
Únic.- 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. 

 
 
5.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12 REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA PISCINA MUNICIPAL: APROVACIÓ PROVISIONAL. 
 
Vista la proposta que l’Alcaldia ha emès en data 8 de maig de  2012 i que es transcriu a continuació: 

 
“PROPOSTA DE MODIFICACIÓ L’ART. 6 DE L’ORDENANÇA FISCAL NUM. 12 REGULADORA DE 

LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA PISCINA MUNICIPAL 
 
 
Atesa la necessitat de modificar les tarifes de la Taxa per la Prestació de Serveis en la Piscina municipal, 
per tal de potenciar l’ús d’aquest equipament municipal i adequar-les a les necessitats actuals. 
 
Atès l’estudi econòmic financer  confeccionat a aquest efecte,  
 
PROPOSO AL PLE l’adopció del següent ACORD: 
 



PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de  l’art. 6  de l’Ordenança Fiscal núm. 12 , 
Reguladora de la Taxa per la Prestació de Serveis en la Piscina Municipal, el qual quedaria redactat de la 
següent manera: 
 
Article 6. Quota tributària 
 
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 
a) Abonament individual per temporada Residents No residents 
- Infantil (més de 3 i fins a 16 anys) 20 € 24 € 
- Adult (més de 16 anys). 24 € 29 € 
- Jubilats. 12 € 15 € 
- Estudiants (Batx-Universitat, fins 25 anys) 20 € 24 € 
- Família nombrosa. 12 € 15 € 
- Minusvàlids (minusvalia superior al 50%) 12 € 15 € 
b) Abonament familiar per temporada   
- Família 2 membres  25 € 30 € 
- Família 3 membres  36 € 43 € 
- Família 4 membres  48 € 58 € 
- Família 5 membres  60 € 72 € 
- Famílies de mes de 5 membres per cada membre  
addicional  

12 € 15 € 

b) Entrades Feiners Dissabtes i Festius 
- Infantil (més de 3 anys i fins a 16 anys) 2,00 € 2,50 € 
- Adult (més de 16 anys) 3,00 € 4,00 € 
 
Als efectes d’aplicació de les tarifes anteriors, s’entén com a família el nucli format pels dos progenitors  i 
els seus fills i, en el cas de família monoparental,  per un dels progenitors i els seus fills. 
 
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 111, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim Local, a l’article 
178 del Decret 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya i 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. 
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INTERVENCIONS: 
 
El Sr. Eloi Hernàndez vol fer constar que s’abaixen preus i, per tant, caldrà fer un esforç extra per tal 
d’aconseguir la màxima confluència d’usuaris. 

 
6.- P.U.O.S.C. 2011: CANVI DE DESTINACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 

 
Vista la proposta que l’Alcaldia ha emès en data 10 de maig de  2012 i que es transcriu a continuació: 

 
“L’Ajuntament de Fonollosa té inclosa en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya l’actuació MN-
2011/249 anomenada “Arranjament i pavimentació del camí d’accés al nucli de Camps”, amb un 
pressupost total de 32.238,72 euros i una subvenció de 30.626,78 euros. 

 
Per decret de l’Alcaldia de data 28 de novembre de 2011 es va aprovar inicialment la Memòria Valorada 
“Arranjament i pavimentació del camí d’accés al nucli de Camps”, redactada pel Sr. Jaume Arimany i 
Pujol, arquitecte tècnic d’aquest Ajuntament i amb un import de 27.792,00 euros, IVA exclòs. 

 
Per a l’execució de l’actuació anterior és necessària l’ocupació i prèvia expropiació de part d’uns terrenys 
que actualment són propietat del Bisbat de Vic, no havent estat possible la seva viabilitat. 

 
Tanmateix, han sorgit noves necessitats en el nucli de Camps, llargament reiterades pels veïns, 
consistents en la remodelació de la plaça i obres de manteniment i conservació en l’edifici de les antigues 
escoles. 

 
A tal efecte s’ha elaborat la Memòria Valorada anomenada “Condicionament d’espais públics al nucli de 
Camps”, redactada també per l’arquitecte tècnic municipal, Sr. Jaume Arimany i Pujol, que contempla 
aquestes actuacions, per un import total IVA inclòs de 32.238,72 euros. 

 
Atesos els antecedents exposats es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Sol�licitar el canvi de destinació de l’actuació MN-2011/249 anomenada “Arranjament i 
pavimentació del camí d’accés al nucli de Camps”, per la següent actuació: 

 
Condicionament d’espais públics al nucli de Camps amb un total d’inversió de 32.238,72 euros. 

 
Segon.- Comunicar el present acord al Departament de Governació i Administracions Públiques de la 
Generalitat de Catalunya”. 

 

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. 



 
INTERVENCIONS: 
 
L’Alcalde explica les motivacions d’aquesta petició de canvi de destinació així com  les obres que es volen 
dur a terme, indicant que si s’oferten millores es destinaran a l’arranjament de les antigues escoles. 
 
El Sr. Eloi Hernàndez diu que en la memòria valorada elaborada s’inclouen les obres d’arranjament de les 
escoles i demana si és correcte que hi constin si han de ser millores. 
La secretària, a petició de l’alcaldia, diu que la memòria valorada no està  finalitzada i que el canvi de 
destí que ara s’acorda no es podrà tramitar fins que s’aprovi la memòria valorada de l’obra. 
 
L’Alcalde diu que segurament s’inclourà una petita part d’aquestes obres d’arranjament a la memòria 
valorada i la resta es mirarà de cobrir amb millores de l’obra. 
  
7.- CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MANRESA I L’AJUNTAMENT DE FONOLLOSA, PEL 
QUAL ES DETERMINA LA SOCIETAT MUNICIPAL AIGÜES DE MANRESA, S.A. , COM A MITJÀ  
PROPI I SERVEI TÈCNIC D’AQUEST SEGON: APROVACIÓ. 
 

Vista la proposta que l’Alcaldia ha emès en data 10 de maig de  2012 i que es transcriu a continuació: 

 
“L’Ajuntament de Manresa gestiona els seus serveis públics d’abastament domiciliari d’aigua potable i de 
clavegueram de manera directa a través de la societat Aigües de Manresa SA , empresa municipal de 
capital íntegrament públic participat al 100 % per l’Ajuntament de Manresa. 
 
Aquesta societat és susceptible de gestionar també els serveis d’abastament de domiciliari d’aigua 
potable i de clavegueram d’altres municipis diferents del de Manresa. 
 
Així ho determina l’art. 1er bis, apartat 2 dels seus estatuts que  estableix que la societat tindrà la 
consideració de mitjà propi dels Ajuntaments i d’altres entitats locals,  que subscriguin amb aquesta 
finalitat un conveni de col�laboració amb l’Ajuntament de Manresa. 
 
L’Ajuntament de Fonollosa està interessat  en que Aigües de Manresa SA esdevingui un mitjà i servei 
tècnic propi. 
 
En base als anteriors antecedents i atès allò que disposa l'art. 55 de la llei 7/85 de 2 d'abril Reguladora de les 
Bases del Règim Local, l'art. 191 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, Refosa de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya i dels arts 303 a 311 del Decret 179/95 Reglament de Obres i Serveis de 
Catalunya, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col�laboració a signar entre l’Ajuntament de Manresa i l’Ajuntament de 
Fonollosa, d’acord amb el text que queda diligenciat a l’expedient, per tal de determinar la societat municipal 
Aigües de Manresa, S.A. com a mitjà propi i servei tècnic del municipi de Fonollosa. 
 
Segon.- Facultar a l’alcalde per a la formalització i signatura d’aquest conveni de col�laboració. 
 
Tercer.- Trametre certificació del present acord a la Direcció General d’Administració Local del Departament 
de Governació de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb allò que disposa l’article 309.1 del ROAS”. 
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S’ACORDA: 

 
Únic.- 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 i, en conseqüència, amb el quòrum de 
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 
 
8.- MODIFICACIÓ DEL PERCENTATGE DE DEDICACIÓ EN EL CÀRREC D’UNA REGIDORA DE 
L’AJUNTAMENT. 
 
Vista la proposta que l’Alcaldia ha emès en data 8 de maig de  2012 i que es transcriu a continuació: 

 

“Vist que el Ple de l’Ajuntament, en data 15 de març de 2012, va establir les retribucions i dedicació 
dels càrrecs electes, 
 
Vist que s’han produït alteracions i noves circumstàncies  en la disponibilitat dels càrrecs  que 
requereixen una modificació pel que fa al règim de dedicació  fixada, es proposa al Ple l’adopció del 
següent acord: 
 
Únic.- Modificar l’acord plenari de data 15 de març de 2012 quedant establert el següent règim de 
dedicació/retribució als càrrecs electes que es relacionen a continuació: 

 

Càrrec      Nom i Cognoms  Dedicació  Retrib. mensual 
 
Regidora de  Seguretat Ciutadana    Goretti Vila Fàbregas        22,24%        315 € 
Promoció Turística i Patrimoni” 
 
 
S’ACORDA: 

 
Únic.- 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. 
 
9.-  RECONEIXEMENT AL SR. RAMON ARMENGOL PEL SERVEIS PRESTATS AL MUNICIPI 
 
El Sr. Alcalde es dirigeix al Sr. Ramon Armengol, present a la sala d’actes, i li adreça les següents 
paraules amb motiu de la seva recent jubilació: 
 
“Ex Alcalde, carter, veí i amic. 
 
Ramon, avui el primer ple des de la teva jubilació, no volíem deixar passar l’oportunitat de fer-te un 
agraïment per la tasca que has fet pel nostres municipi, tant en l’àmbit polític, el professional, el cultural i 
com no, el personal. 



 
Mes de 30 anys repartint correspondència per als nostres pobles i tres legislatures d’alcalde donen per 
molt, de ben segur que ets una de les persones mes conegudes del nostre municipi, sempre tens un bon 
dia, un somriure i una breu conversa per a tothom, sigui de Fonollosa, Camps, Fals o Canet, i ja saps tu 
que has estat polític, que això la gent ho agraeix. 
 
Ara has començat una nova etapa, on els maldecaps, la feina i les preocupacions no et venen per 
obligació, tot i així ens continues demostrant que segueixes als servei del poble, dels veïns i dels amics. 
Ho comprovem cada dijous quant passeu la tarda amb en Valentí i l’Ernest fent una tasca que creiem 
importantíssima i molt valuosa, que es la recuperació de la memòria històrica de les masies i cases dels 
nostres pobles. 
 
Imagino que aquesta manera de fer, aquestes ganes de fer coses de forma altruista i voluntària es 
inherent en moltes persones senzilles, normals i honestes, que han passat tota una vida treballant al 
servei d’un poble , dels veïns i dels amics. 
 
Desitgem de tot cor, Ramon, tots els regidors, el personal d’aquest Ajuntament i jo personalment que 
aquesta etapa et sigui tant profitosa com les altres i pugis gaudir de la teva jubilació amb tranquil�litat i 
salut. Gracies” 

 
El Sr. Armengol agraeix el reconeixement efectuat alhora que deixa constància de la il�lusió que sempre 
ha tingut en fer les seves tasques tant de carter com d’alcalde, i l’enriquiment a nivell personal que ha 
suposat el fet de poder tenir un contacte diari amb tots els veïns del municipi. 
 
Tanmateix ofereix la seva col�laboració per tot allò que sigui menester. 
 
10.- INFORMACIONS DE L’ÀREA DE TERRITORI. 

 
La Sra. Montse Barea informa de les  següents actuacions: 
 

o Recepció de les obres d’urbanització de Canet: Ha finalitzat el període de garantia i per part de 
l’empresa constructora s’han realitzat les últimes reparacions, per tant és pot procedir a  la 
devolució de la fiança després del corresponent informe tècnic. Pel que fa als pals de telèfon que 
falta treure del primer sector l’empresa es compromet, per escrit, a finalitzar els treballs quan 
sigui possible i l’Ajuntament ho requereixi 
 

El Sr. Jordi Barcons informa del següent: 
 

o Treballs efectuats per la brigada: reparació del parc de Fonollosa i canvi d’ubicació dels 
contenidors. 
 

El Sr. Eloi Hernàndez dóna les següents informacions: 
 

o Promoció econòmica: S’ha obtingut un ajut, a través de la Diputació de Barcelona, per a l’edició 
del catàleg de comerços i espais industrials del municipi. A tal efecte els agents econòmics estan 
elaborant la corresponent base  de dades. També s’ha donat informació a les empreses de les 
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ajudes que s’han convocat per a la remodelació d’establiments comercials i per adaptar les 
granges a la normativa europea. 
 

La Sra Goretti Vila informa de les següents actuacions:  
 

o Promoció turística: A través del Consorci de promoció turística del Cardener, en vies de 
dissolució, s’ha aconseguit posar en marxa un projecte de senyalització dels elements d’interès 
del municipi, acompanyats de plaques amb ressenyes històriques o informació d’interès, com ara 
l’Església de Camps, l’Alzina del Querol, les Torres de Fals, el pou de glaç, Santa Maria de 
Caselles, i planells informatius al nucli de Fonollosa, al Molí de Boixeda i a Canet de Fals. 

 
El Sr. Eloi Hernàndez pregunta si el cable aeri del Passeig Sant Jordi hauria d’haver estat soterrat en els 
treballs d’arranjament efectuats per l’empresa urbanitzadora previs a la devolució de la fiança. La Sra. 
Montse Barea diu que aquesta inversió no estava prevista al projecte d’obra i que s’intentarà incloure en 
una propera convocatòria de PUOSC. 
 
11.- INFORMACIONS DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES. 
 
El Sr. Eloi Hernàndez informa dels següents assumptes: 
 

o Llar d’infants: El dia 12 de març es va iniciar el nou servei de menjador que suposa transportar 
els dinars des de l’escola de Fonollosa fins a la llar d’infants. Tal com es va informar en el passat 
ple aquesta és una mesura d’estalvi que va suposar rescindir el contracte amb l’empresa que 
oferia el servei de menjador i contractar una monitora/educadora per les hores de menjador. 
També informa que a partir del dia 10 d’abril s’ha realitzat una ampliació de jornada com a reforç 
puntual. 

o Casal d’estiu: S’està treballant en la seva organització des dels ajuntaments de Fonollosa, 
Rajadell i Aguilar de Segarra i l’aula serà a Aguilar. També s’ha d’acabar de concretar amb 
l’Associació de veïns de Canet per determinar si es fa aula a Canet. Es preveu dur a terme una 
reunió informativa amb pares i mares.  
 

El Sr. Ivan Garcia dóna les següents informacions: 
 

o Banc d’aliments: Segueix amb un bon funcionament. 
o Cursa de muntanya: Es va celebrar amb un gran èxit, amb un total de 350 corredors, i va 

suposar la recaptació d’una tona d’aliments. 
 
El Sr. Alcalde informa que el proper cap de setmana tindrà lloc un retrobament amb el poble de Fals de 
França que està agermanat amb Fals. 

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



o De la jubilació del Sr. Olmedo, treballador de la brigada municipal, la qual plaça no serà 
coberta per raons d’estalvi. 
 

El Sr. Ernest Sánchez dóna les següents informacions: 
 

o Evolució i seguiment del Pla d’estalvi energètic: El Pla està ja finalitzat i pot representar un estalvi 
d’uns 20.000 euros. 
 

o Noves tecnologies: S’està preparant una reunió interna pels usuaris de la xarxa guifi, actualment 
uns cinquanta usuaris, amb l’objectiu  d’aconseguir un rellançament de la xarxa. 
 

 
13.- PRECS I PREGUNTES 

 
No se’n formulen. 
 

        
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 

 
 
 
 

 


