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CELEBRADA EL DIA 13 DE SETEMBRE  DE 2012 

 
 

MEMBRES ASSISTENTS 
 
Alcalde President  

1r. Tinent d’Alcalde 

2n. Tinent d’Alcalde 

3r. Tinent d’Alcalde 

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

Regidor Sr. Jordi Barcons i Jimenez 
Regidor 

 

Regidora 

Sr. Eloi Hernàndez i Mosella 
 
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, d’actes de sessions anteriors. 

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

3.- Seguiment d’acords. 

4.- Aprovació del Compte General de l’exercici de 2011 

5.- Determinació del calendari de festes locals per l’any 2013 

6.- Delimitació del terme municipal 

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 

 



 
 
El Sr. Alcalde excusa l’assistència del Sr. Ernest Sánchez Molina.  
 
Comprovat el quòrum d’assistència el President disposa l’inici de la sessió. 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’ACTES DE SESSIONS ANTERIORS. 
 
1.1.- Vist l’esborrany-minuta de l’acta de sessió ordinària del ple de l’ Ajuntament celebrada el dia 
12 de juliol 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 ordinària del Ple de l’Ajuntament celebrada el 12 de juliol de 
2012  
 
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 dia 18 de juliol 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 18 de juliol 
de 2012  
 
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: 
 

NÚMERO  DATA ASSUMPTE AREA / DEPARTAMENT 

146 25/06/2012 APROVACIÓ AJUTS URGENCIA SOCIAL A DUES FAMÍLIES DEL MUNICIPI S.PERSONES 

147 27/06/2012 APROVACIO TAXA SERVEI ESCOLA BRESSOL, MES DE JUNY S.PERSONES 

148 29/06/2012 APROVACIÓ FACTURES JUNY 2012 COMPTABILITAT 

149 29/06/2012 ANUL.LAT  SECRETARIA 
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150 02/07/2012 CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRES EXP. 28/2012 TERRITORI 

151 04/07/2012 
ORDRE DE TANCAMENT PREVENTIU RESTAURANT LA MASIA DE CANET DE 
FALS 

TERRITORI 

152 04/07/2012 
BAIXA REBUT IBI A NOM DE L'AJUNTAMENT I SOL.LICITUD DE DECLARACIÓ DE 
NO SUBJECCIÓ 

AREA INTERNA 

153 09/07/2012 DENEGACIÓ LLICÈNCIA D'OBRES EXP. NÚM. 24/2012 TERRITORI 

154 09/07/2012 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2011 SECRETARIA 

155 11/07/2012 
APROVACIÓ MODEL NORMALITZAT COMUNICACIÓ PRÈVIA DE PRIMERA 
OCUPACIÓ I UTILITZACIÓ D'EDIFICIS I CONSTRUCCIONS 

TERRITORI 

156 12/07/2012 CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRES MENORS EXP. 23/2012 TERRITORI 

157 12/07/2012 
CONCESSIÓ LLICENCIA TINENÇA/CONDUCCIÓ GOS POTENCIALMENT  
PERILLÓS 1/2012 

AREA INTERNA 

158 12/07/2012 
INCOACIÓ EXPEDIENT DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA PLU-
10/2012 

TERRITORI 

159 13/07/2012 APROVACIÓ TAXA SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 1R TRIMESTRE 2012 AREA INTERNA 

160 13/07/2012 ANUL.LAT PER DUPLICITAT AMB NÚM. 161 AREA INTERNA 

161 16/07/2012 APROVACIÓ FACTURA AIGÜES DE MANRESA 1T/2012 COMPTABILITAT 

162 17/07/2012 CONCESSIO SUBVENCIO ACR FALS PEL PESSEBRE VIVENT 2011/12 S. PERSONES 

163 17/07/2012 CONCSSSIO SUBVENCIO ACR FALS PER FESTA SANT VICENÇ S.PERSONES 

164 18/07/2012 CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRES EXP. 20/2012 TERRITORI 

165 19/07/2012 
MODIFICACIÓ PRESSUPOSTARIA 1/2012 PER INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 
DE CRÈDIT 

SECRETARIA-INTERVENCIÓ 

166 19/07/2012 CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRES EXP. 26/2012 TERRITORI 

167 19/07/2012 FORMALITZACIÓ CANVI DE TITULARITAT EXP. CO-01/2012 TERRITORI 

168 20/07/2012 ARXIU EXPEDIENT INFORMATIU EI-02/2012 TERRITORI 

169 20/07/2012 CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRES EXP. 25/2012 TERRITORI 

170 20/07/2012 APROVACIÓ FACTURA POUM I TÈCNICS COMPTABILITAT 

171 20/07/2012 
CONCESSIÓ SUBVENCIO AMPA CEIP SANT JORDI PER ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS  

S.PERSONES 

172 20/07/2012 
CONCESSIÓ SUBVENCIO AMPA CEIP SANT JORDI PER ACTIVITATS 
ORQUESTRA JUVENIL 

S.PERSONES 

173 21/08/2012 CONCESSIO TARGETA APARCAMENT A PERSONES AMB MOBILITAT REDUIDA S.PERSONES 

174 21/08/2012 APROVACIÓ  RELACIÓ FACTURES JULIOL 2012 COMPTABILITAT 

175 21/08/2012 APROVACIO TAXA SERVEI CASAL ESTIU LLAR INFANTS 2012 S.PERSONES 

176 21/08/2012 
CONCESSIÓ LLICENCIA TINENÇA/CONDUCCIÓ GOS POTENCIALMENT  
PERILLÓS 2/2012 

AREA INTERNA 

177 22/08/2012 APROVACIO RELACIÓ DE FACTURES F/2012/10 COMPTABILITAT 

178 27/08/2012 
ACCEPTACIO RENUNCIA, APROVACIO BASES I OBERTURA PROCES DE 
SELECCIO DE PLAÇA MESTRA/EDUCADORA 

AREA INTERNA 

179 31/08/2012 CONTRACTACIO EDUCADORA DE LA LLAR D'INFANTS  AREA INTERNA 

180 03/09/2012 DECRET SUSPENSIÓ OBRES EXP. PLU-11/2011 TERRITORI 

181 31/08/2012 
ACCEPTACIO RENUNCIA, APROVACIO BASES I OBERTURA PROCES DE 
SELECCIO DE PLAÇA EDUCADORA SUPORT 

AREA INTERNA 

182 03/09/2012 REQUERIMENT MASIA PLA DE LA VILA, S.L. TERRITORI 



El Ple es dona per assabentat. 

3.- SEGUIMENT D’ACORDS. 
 

Per l’alcaldia es fa un resum i, si s’escau, seguiment dels acords adoptats en el darrer ple el resum del 
qual és el següent:  
 

o Aprovació de les xifres del padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2012. 
o Aprovació del Pacte d’Alcaldes 

 
4.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL EXERCICI 2011. 

Es presenta a la consideració del Ple la  proposta d’acord que ha emès l’Alcaldia, en data 7 de 
setembre de 2012, i que es transcriu a continuació: 

 

“Vist que el Compte General de l’Ajuntament de Fonollosa corresponent a l’exercici econòmic 

2011 va ser dictaminat favorablement per la Comissió Especial de Comptes en data 18 de juliol 

de 2012, 

 

Atès que l’expedient del Compte General va ser sotmès al tràmit d’informació pública mitjançant 

anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 30 de juliol de 2012 i al tauler d’anuncis 

de la corporació, sense que es presentessin reclamacions, segons s’acredita mitjançant 

certificació de secretaria de data 7 de setembre de 2012, 

 

Atès allò que determinen els articles 212 i 223 del DL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text 

refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 

 

S ’ A C O R D A  : 

 

Primer.-  Aprovar el Compte General de la Corporació corresponent a l’exercici 2011, rendit per 

l’Alcalde i integrat pels  estats i comptes que consten a l’expedient, així com l’acta d’arqueig i 

certificació de cada entitat bancària dels saldos existents a favor de l’Ajuntament a final 

d’exercici. 

 

Segon.-  Rendir els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici 

econòmic 2011  a la Sindicatura de Comptes de Catalunya d’acord amb el que determinen els 

articles 208 a 212 del TRLHL”. 

 

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. 
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5.- DETERMINACIÓ DEL CALENDARI DE FESTES LOCALS  PER A L’ANY 2013. 

Es presenta a la consideració del Ple la  proposta d’acord que ha emès l’Alcaldia, en data 7 de 
setembre de 2012, i que es transcriu a continuació: 
 
“Vist que el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya ha requerit a 

aquest Ajuntament, mitjançant escrit que ha tingut entrada el dia 17 de juliol de 2012 (núm. 823), 

la proposta de les festes locals d’aquest Municipi als efectes d’elaboració del calendari laboral 

2013. 

 

Atesa l’Ordre EMO/185/2012, de 22 de juny, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes 

laborals a Catalunya per a l’any 2013. 

 

S ’ A C O R D A  : 

 

Primer. Proposar els dies que s’indiquen a continuació com a festes locals del Municipi de 

Fonollosa per a l’any 2013: 

 

• 21 de febrer 

• 19 d’agost 

 

Segon. Trametre el següent acord al Departament d’Empresa i Ocupació  de la Generalitat de 

Catalunya”. 

 

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. 
 
6.-  DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL 
 
El 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, en el seu article 28.1 estableix que el Govern de la Generalitat ha 
d’impulsar l’elaboració del Mapa municipal i comarcal de Catalunya, documents cartogràfics que 
determinen els límits territorials dels termes municipals i de les demarcacions comarcals. 
 
Per escrit de data 18 de juny de 2012 (R.E. 748/2012) el Director General d’Administració Local 
comunica l’inici d’elaboració del Mapa municipal de Fonollosa i insta a l’Ajuntament a l’adopció 



del corresponent acord plenari per a l’inici de l’expedient de delimitació així com de nomenament 
de la Comissió municipal de delimitació. 
 
D’acord amb l’article 28.2 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la 
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i 
de les mancomunitats de Catalunya, l’esmentada Comissió ha d’estar formada per l’alcalde, dos 
regidors, un tècnic i el secretari de la corporació. 
 
Tanmateix, d’acord amb l’article 114.2 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, els acords relatius a 
l’alteració dels termes municipals requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre 
legal de membres de la corporació. 
Per tot això, 
 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Iniciar l’expedient de delimitació del terme municipal de Fonollosa, en el marc de 
l’execució del Mapa municipal i comarcal de Catalunya, impulsat pel Govern de la Generalitat. 
 
Segon.- Nomenar els membres de la comissió municipal de delimitació que estarà composada 
per: 

o Sr. Jaume Serarols Beltran, Alcalde 
o Sr. Joan Grau Comas, regidor 
o Sr. Jordi Barcons Jimenez, regidor 
o Sr. Jaume Arimany Pujol, tècnic municipal 
o Sra. Rosa Vilà Pallerola, secretària de la Corporació. 

 
Tercer.- Comunicar el present acord al Departament de Governació i Relacions Institucionals, als 
Ajuntaments limítrofs, i als propietaris de les finques afectades, d’acord amb el que disposa 
l’article 28.2 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la 
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les 
mancomunitats de Catalunya. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat dels assistents i, en conseqüència, 
amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 
 
INCLUSIÓ A L’ORDRE DEL DIA D’UN PUNT URGENT NO INCLÓS A LA CONVOCATÒRIA. 
 
Sr. Alcalde justifica la necessitat d’incloure a l’ordre del dia i sotmetre a votació l’aprovació d’una 
moció de suport  a la campanya “Penja-la i no la despengis fins la independència”. 
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Atès allò que disposen l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 83 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el ROF, 
 
S’ACORDA: 
 
ÚNIC.- Incloure a l’Ordre del dia de la present convocatòria, per motius d’urgència, el següent 
punt, tot variant l’ordre de numeració dels assumptes inclosos convocatòria: 
 
MOCIÓ DE SUPORT  A LA CAMPANYA “PENJA-LA I NO LA DESPENGIS FINS LA 
INDEPENDÈNCIA”  
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat aprovat per unanimitat i amb el quòrum de la majoria 
absoluta del nombre de membres de la  corporació. 
 
7.- MOCIÓ DE SUPORT  A LA CAMPANYA “PENJA-LA I NO LA DESPENGIS FINS LA 
INDEPENDÈNCIA” 
 
Vista la moció  presentada pels grups d’ERC, CIU i PSC de l’Ajuntament de Fonollosa que es 
transcriu a continuació: 
 
“El 25 d’abril de 2010 es va celebrar una Consulta Popular sobre la Independència de Catalunya al 

municipi de Fonollosa. Els integrants de l’Ajuntament van votar per unanimitat a favor de donar suport i 

facilitar la consulta, que va tenir lloc en la data prevista amb una notable participació ciutadana, de la qual, 

una amplíssima majoria es va manifestar democràticament a favor de la independència. Els 

esdeveniments posteriors han accelerat l’adhesió ciutadana a un canvi fonamental en les relacions entre 

Catalunya i Espanya. Recordem només el rebuig general a l’anul�lació per part d’un Tribunal 

Constitucional desacreditat, d’aspectes fonamentals de l’Estatut que havia estat aprovat per dos 

parlaments i per referèndum popular i la gran manifestació de protesta contra la sentència, del 10 de juliol 

de 2010. Fets com aquests, així com la manca continuada d’inversions en infraestructures, els atacs 

habituals contra la llengua catalana, la consciència creixent de l’espoli fiscal, més perjudicial encara en 

temps de crisi econòmica, han fet augmentar notablement el sentiment general favorable a la 

independència, que segons els organismes que estudien l’opinió pública comptaria avui amb el suport de 

la majoria de ciutadans. Les organitzacions polítiques i socials més destacades han anat assumint 

aquesta voluntat majoritària, al costat d’una societat civil que es va mobilitzant cada cop més en la 

mateixa direcció. En l’àmbit municipal s’ha de destacar especialment la constitució de l’Associació de 

Municipis per la Independència, que compta ja com a adherits amb més de la meitat dels municipis 

catalans, entre els quals hi ha l’Ajuntament de Fonollosa i 24 més dels 35 municipis del Bages. 

Tenint en compte aquest marc de referència, es demana que el Ple Municipal de l’Ajuntament de 

Fonollosa adopti el següent 

ACORD 

 



1. Que l’Ajuntament de Fonollosa s’adhereixi a la campanya “Penja-la i no la despengis fins a la 

independència” per impulsar la col•locació de banderes estelades als balcons i edificis del nostre poble. 

Que el consistori faci una crida a la ciutadania en el mateix sentit i que, com a iniciativa municipal, 

col•loqui també de manera permanent la bandera estelada en llocs públics i visibles de Fonollosa, entre 

ells a la façana de l’edifici de l’Ajuntament. 

Malgrat  tot, el Ple decidirà. Fonollosa, 7 de setembre de 2012”. 

S’ACORDA: 
 

Únic.- Aprovar, en tots els seus termes, la moció transcrita en la part expositiva del present acord. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat. 
 
8.- INFORMACIONS DE L’ÀREA DE TERRITORI. 
 
El Sr. Joan Grau informa dels següents assumptes: 
 

o De la presentació d’al�legacions al Projecte d’abocador de Sant Mateu de Bages, pel que 
fa a la tramitació urbanística del projecte. 

o De la nota informativa distribuïda als habitants del municipi sobre mesures a tenir en 
compte per a l’estalvi d’aigua. 
El Sr. Eloi Hernàndez afegeix que l’escola treballarà sobre el tema de la sequera i de les 
mesures que es poden adoptar. 
 

El Sr. Barcons informa de les actuacions dutes a terme: 
 

o S’ha posat grava al camí de Santandreu  
o S’han netejat les zones verdes de Canet i les parcel�les de l’Ajuntament. 

La Sra. Barea afegeix que el cost de la neteja ha estat de 1.400 euros. 
 
9.- INFORMACIONS DE L’ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES. 
 
El Sr. Iván Garcia dóna les següents informacions: 
 

o Temporada de la piscina: Fa un balanç molt positiu i diu que s’ha aconseguit un bon 
ambient social. S’han fet 1.500 entrades i les taxes han tingut molt bona acceptació. 

o Activitats gent gran: No s’ha pogut fer un conveni amb l’Ajuntament de Callús i s’està 
negociant amb l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages. 

o Tallers de gimnàstica: Proper inici del curs 
o Cursos ASAJA: No es possible fer els cursos gratuïts però s’intentarà fer alguna xerrada 

informativa. 
 

El Sr. Eloi Hernàndez informa dels següents assumptes: 
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o Casal d’estiu: Pendent d’elaborar l’estat de comptes però davant el probable dèficit cal 
plantejar-se seriosament un canvi d’organització del casal. 

o Llar d’infants: Actualment hi un total de 31 alumnes inscrits i ha tingut una molt bona 
acollida el servei despertador. 

o Transport escolar: Ha estat possible un acord per a utilitzar conjuntament la línia de 
transport regular i la de transport escolar, exceptuant la línia de Fals que ha estat 
necessari fer un contracte fins el desembre. 

 
10.- INFORMACIONS DE L’ÀREA INTERNA. 
 
La Sra. Judit Baraldés informa de la contractació de la Sra. Maria Àngels Puig Colilles, com a 
educadora de la llar d’infants a temps complert, i la Sra. Adriana Prades Gómez, com a 
educadora a temps parcial. 
 
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 
 
 
 
 


