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Secretària interventora  Sra. Rosa  Vilà i Pallerola 

 

A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Fonollosa, a les 20,00 hores de la data assenyalada es reuneixen, 

en primera convocatòria, els membres del Ple Municipal que s’indiquen, sota la presidència de l’alcalde, i 

assistits per la Secretària de la Corporació, als efectes de celebrar sessió extraordinària  amb el següent: 

 

ORDRE DEL DIA: 
 

1. Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Fonollosa: aprovació inicial. 

 

2. Aprovació del nou Conveni marc per l’organització i funcionament dels Serveis Socials Bàsics i 

les fitxes i documents corresponents a l’exercici de 2013. 

 

3. Aprovació del conveni de col•laboració entre els Ajuntaments d’Aguilar de Segarra, Fonollosa i 

Rajadell i l’Escola Agrupació Sant Jordi per al funcionament de les activitats de la sisena hora. 

 

 
Comprovat el quòrum d’assistència el President disposa l’inici de la sessió. 

 

1.- PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE FONOLLOSA: APROVACIÓ INICIAL. 
 

Vista la proposta d’acord que ha estat emesa per l’Alcalde,  en data 16 de desembre de 2013, en relació a 

l’aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Fonollosa, que es transcriu a continuació: 

 
 
 



“El Ple de l’ajuntament, en data 14 d’abril de 2011, va acordar aprovar el document d’Avanç del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Fonollosa, l’informe ambiental preliminar i el Programa de 
Participació Ciutadana en el procés de planejament. 

L’esmentat acord va ser sotmès al tràmit d’informació pública mitjançant anunci publicat al DOGC núm. 
5874 del 9 de maig del 2011, al Diari Regió 7, del 8 de maig de 2011, al Periódico, del 5 de maig de 2011, 
al tauler d’anuncis i la pàgina web de l’Ajuntament. 

Tanmateix, per Decret de l’Alcaldia de data 13 de juliol de 2011, es va acordar ampliar el termini 
d’informació pública fins el dia 16 d’agost de 2011, publicant-se el corresponent anunci en els diaris 
oficials preceptius. 

Consten a l’expedient els següents informes: 

− Informe emès per l’Agència Catalana de l’Aigua, en data, 19 de juliol de 2011. 

− Informe emès per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en data  21 de juliol de 2011. 

− Informe emès per l’Agència de Residus de Catalunya, en data 8 de juliol de 2011. 

− Informe emès per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona, en data 5 
d’agost de 2011. 

− Informe emès per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, en data 5 de juliol 
de 2012. 

La documentació del POUM ha estat exposada en la Comissió d’Urbanisme de l’Ajuntament celebrada el 
dia  22 de novembre de 2013 i ha estat informada  per secretaria. 

Atesos els antecedents exposats es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 

Primer.- Aprovar inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Fonollosa (POUM) i l’Informe de 
Sostenibilitat Ambiental de referencia en els termes que consten en l’expedient. 

 
Segon.- Obrir un període d’informació pública durant quaranta-cinc dies hàbils mitjançant anunci en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el Butlletí Oficial de la Província de  i en dos diaris de premsa 
periòdics, així com en el tauler d’anuncis i web corporatius, publicant-se, en aquests dos últims mitjans 
l’endemà mateix de l’acord d’aprovació inicial. Durant aquest període quedarà l’expedient a disposició de 
qualsevol que desitgi examinar-lo per tal que es presentin les al·legacions que s’estimin pertinents. 

 
Tercer.- Suspendre l’atorgament d’aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques per a aquelles 
àrees del territori objecte del planejament, les noves determinacions de les quals suposin una modificació 
del règim urbanístic vigent. La durada de la suspensió és de dos anys. 
Les àrees afectades per la suspensió són les determinades a la documentació tècnica que consta a 
l’expedient format. 
 
Aquesta suspensió es publicarà conjuntament amb l’aprovació inicial del POUM i Informe de sostenibilitat 
Ambiental de referència.  
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Quart.- Sol·licitar simultàniament al tràmit d’informació pública, els informes als organismes afectats per 
raó de les seves competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una 
disposició autoritzi un termini més llarg. 

 
Cinquè.- Donar audiència, simultàniament al tràmit d’informació pública, als ajuntaments  l’àmbit territorial 
dels quals limiti amb el municipi de Fonollosa”. 
 
Vista la proposta anterior 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 aprovat per unanimitat i amb el quòrum de la majoria absoluta del 

nombre legal de membres de la corporació. 

 

INTERVENCIONS: 

 

El senyor Joan Grau, regidor d’urbanisme, exposa les motivacions que, en el seu moment, van portar a 

iniciar el procés d’aprovació d’un Pla d’Ordenació Urbanística del municipi en haver-se produït un  

desfasament total de les Normes Subsidiàries vigents, essencialment per les raons que consten tot 

seguit: 

 

o Les característiques demogràfiques del municipi i altres fenòmens urbanístics produïts en els 

darrers anys aconsellen una especial dedicació i cura en l’aspecte de gestió i control del territori 

a nivell  urbanístic. 

o La redacció de noves figures de Planejament que incideixin directament en el municipi, com ara 

el Pla Territorial de Catalunya, el Pla Director Urbanístic del Pla del Bages i el Pla Territorial 

Parcial de les Comarques  Centrals. 

o Els canvis normatius produïts en matèria urbanística i mediambientals han incorporat nous 

criteris de sostenibilitat a la planificació urbanística. 

o Les pròpies previsions contingudes en les vigents NNSS 

 

Tot seguit realitza una detallada exposició del procés seguit fins aquest moment per a l’elaboració de la 

documentació tècnica que ara s’aprova i de les línies essencials del seu contingut. 

Finalment  vol manifestar el seu agraïment a tots els veïns que s’han personat a l’Ajuntament per revisar 

la documentació tècnica de les propostes, i també a tots els grups polítics per la seva participació 

constructiva que ha fet possible aquesta aprovació inicial. 

 

El senyor Eloi Hernández valora i considera molt positiva aquesta aprovació inicial i vol fer un 

reconeixement  als tècnics responsables de la seva elaboració i als que hi han intervingut, i també a les 

aportacions dels veïns. 

Respecte el vial d’accés al polígon de Fonollosa el grup d’ERC considera que no és l’opció més lògica 

però considerant la viabilitat i el cost econòmic segurament és la solució més encertada. 

 

 



2.- APROVACIÓ DEL NOU CONVENI MARC PER L’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS 
SERVEIS SOCIALS BÀSICS I LES FITXES I DOCUMENTS CORRESPONENTS A L’EXERCICI DE 
2013. 

Vista la proposta d’acord que ha estat emesa pel regidor de serveis socials,  en data 9 de desembre de 

2013,  que es transcriu a continuació: 

 
L’any 2008, el Consell comarcal del Bages i les ajuntaments de la comarca van signar un nou Conveni 

marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments de menys de 20.000 

habitants,  per l’organització i finançament de la Unitat Bàsica d’Atenció Social Primària (UBASP), el qual  

s’ha anat prorrogant anualment, 

Aquest nou conveni marc va ser redactat amb subjecció al nou marc legislatiu en matèria de serveis 

socials, esdevingut amb l’aprovació de la Llei 12/07 d’11 d’octubre de Serveis Socials, atenent els 

principis rectors i els drets en aquest àmbit establerts en l’art. 24 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i 

d’acord amb el Contracte programa 2008-2011 per la col·laboració entre el Departament d’Acció social i 

Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Bages en matèria de serveis socials. 

El Ple del Consell Comarcal del Bages, va aprovar en data 23 de juliol de 2013 el Contracte programa 

2012-2015 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Benestar social i 

Família  i el Consell Comarcal del Bages, en matèria de serveis socials, la qual cosa fa necessària 

l’aprovació d’un nou conveni marc que articuli les relacions entre el Consell Comarcal del Bages i les 

municipis del seu àmbit territorial que s’hi adhereixin per a l’organització i el finançament dels serveis 

socials bàsics.  

En data 25 de novembre de 2013, el Ple de Consell Comarcal del Bages va aprovar el nou Conveni marc 

de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments de menys de 20.000 habitants de 

la comarca, per l’organització i finançament dels Serveis Socials Bàsics, així com les fitxes i documents 

per a l’exercici de 2013. 

Vistos el nou conveni marc i les fitxes i documents corresponents a l’exercici de 2013 següents:  

- Annex 1: Mapa de zonificació de l’àrea bàsica de serveis socials. 

- Fitxa 1: Serveis socials bàsics: professionals dels equips bàsics, serveis d’atenció domiciliaria, 

programa de suport a la dependència (si s’escau) i ajuts d’urgència social. 

- Fitxa 2: Projectes i programes específics de suport als municipis 

- Fitxa 3: Serveis d’Informació i atenció a les dones del Consell Comarcal del Bages 

 

Atès el règim de finançament previst a la fitxa 1,  del personal contractat pel Consell Comarcal del Bages, 

que presta servei als municipis de la zona d’adscripció als serveis socials bàsics, el qual i pel que fa al 

municipi de Fonollosa és el següent: 

  

CONCEPTE DEDICACIO IMPORT APORTACIO 

TREBALLADORA SOCIAL 21,33 % 3.958,86 € 

EDUCADORA SOCIAL 21,33 % 4.004,26 € 

TREBALLADORES FAMILIARS 22,88 % 6.391,52 € 
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Atesa  l’aportació extraordinària prevista per l’any 2013, per casos d’urgència social, la qual pel municipi 

de Fonollosa és de 1.042,61 euros. 

PROPOSO AL PLE l’adopció del següent ACORD: 

APROVAR  el nou conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments 

de menys de 20.000 habitants de la comarca per a l’organització i el finançament dels serveis socials 

bàsics i polítiques d’igualtat, 2013-2015, així com també les fitxes i documents corresponents a l’exercici 

de 2013. 

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

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 aprovat per unanimitat. 

 

3.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS D’AGUILAR DE 
SEGARRA, FONOLLOSA I RAJADELL I L’ESCOLA AGRUPACIÓ SANT JORDI PER AL 
FUNCIONAMENT DE LES ACTIVITATS DE LA SISENA HORA. 

Vista la proposta d’acord que ha estat emesa pel regidor d’educació,  en data 16 de desembre de 2013,  

que es transcriu a continuació: 

 
“L’Ajuntament de Fonollosa, juntament amb els Ajuntaments de Rajadell i Aguilar de Segarra, col·laboren 
anualment amb una aportació econòmica a l’Escola CEIP Agrupació Sant Jordi destinada a diferents 
projectes artístics que es desenvolupen durant la franja horària destinada a la sisena hora. 
 
Per acord plenari de data 9 de novembre de 2012 es va aprovar un conveni en el qual s’establia la 
quantitat aportada per l’Ajuntament de Fonollosa, els conceptes objecte de l’ajut, la seva justificació i 
forma de pagament. 
 
Atès que, amb la voluntat de les parts implicades d’establir de manera formal els criteris de col·laboració, 
s’ha redactat un nou conveni de col·laboració entre els ajuntaments d’Aguilar de Segarra, Fonollosa i 
Rajadell i l’Escola Agrupació Sant Jordi per al funcionament de les activitats de la sisena hora, que 
determina, a part de l’aportació econòmica, les formes de pagament i justificació, 
 
PROPOSO AL PLE l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar la minuta de conveni de col·laboració per a la realització d’activitats de la sisena hora a 
formalitzar entre els Ajuntaments de Fonollosa, Rajadell i Aguilar de Segarra i l’Escola CEIP Agrupació 
Sant Jordi, d’acord amb el text que queda diligenciat en aquest sentit. 
 

Segon.- Facultar als regidors d’educació dels respectius ajuntaments per a la signatura i formalització del 
conveni aprovat.” 
 



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 aprovat per unanimitat. 

 

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 dels següents 

assumptes: 

 

o Reconeixement extrajudicial de crèdits 

o Declaració institucional davant la consulta per tal de decidir si la nació catalana vol esdevenir un 

Estat independent. 

 

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, els punts indicats. 

 

VOTACIÓ: El present acord ha estat aprovat per unanimitat i amb el quòrum de la majoria absoluta del 

nombre de membres de la  corporació. 

 
4.- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 
 
Vista la proposta d’acord que ha estat emesa per l’Alcalde-President,  en data 18 de desembre de 2013,  

en relació a l’aprovació un reconeixement extrajudicial de crèdits i que es transcriu a continuació: 

 

“Vist les despeses que  es  relacionen a continuació, corresponents a factures    de Cànon de l’Aigua   de 
diversos comptadors del municipi, presentades per l’entitat gestora del servei AIGÜES DE MANRESA, 
S.A. de l’exercici anterior per un import total líquid  de 576,52€(CINC-CENTS SETANTA-SIS EUROS 
AMB CINQUANTA DOS CÈNTIMS): 
 
NÚM. FACTURA DATA IMPORT 
30.2012/00002568 02/11/2012 15,41 € 
30.2012/00002610 02/11/2012 14,60 € 
30.2012/00002611 02/11/2012 14,60 € 
30.2012/00002805 02/11/2012 15,41 € 
30.2012/00002821 02/11/2012 14,60 € 
30.2012/00002822 02/11/2012 15,41 € 
30.2012/00002873 02/11/2012 15,41 € 
30.2012/00003124 02/11/2012 34,06 € 
30.2012/00003193 02/11/2012 437,02 € 
IMPORT TOTAL 

 
576,52 € 



 

AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 

 

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 18 de desembre  de 2013, 
 
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  d’AIGÜES DE MANRESA el crèdit que 
respectivament els hi pertoca per un  import total líquid  de 576,52€(CINC-CENTS SETANTA-SIS EUROS 
AMB CINQUANTA DOS CÈNTIMS),corresponents a l’aplicació 16.22601  del pressupost vigent”. 
 
Per tot això 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 aprovat per unanimitat. 

 
 
5.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DAVANT LA CONSULTA PER TAL DE DECIDIR SI LA NACIÓ 
CATALANA VOL ESDEVENIR UN ESTAT INDEPENDENT. 
 
Vista la declaració institucional que ha estat signada pels grups municipals d’ERC, CIU i PSC i que es 

transcriu a continuació:  

 

“Davant l’anunci de la convocatòria d’una consulta per tal de decidir si la nació catalana vol esdevenir un 
Estat independent, aquest Ple, integrat per representants electes per la ciutadania de Fonollosa, vol 
manifestar: 

1. La seva satisfacció per l’acord entre la majoria de les forces polítiques al Parlament, que farà possible 
la celebració d’una consulta on el poble de Catalunya decidirà, de manera lliura i democràtica, el seu futur 
col·lectiu. 

2. El seu compromís amb la Generalitat i el Parlament de Catalunya, representants legítims del poble 
català, per tal que aquesta consulta sigui una realitat. 

3. La seva crida a la ciutadania a que participi de manera activa, pacífica i en llibertat en aquest acte 
democràtic, decidint el seu destí”. 

Per tot això 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 aprovat per unanimitat. 

 

    



Tractats tots els punts de l’ordre del dia el president aixeca la sessió a les 20,45 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 


