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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. Expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2013 

5. Aprovació de la revisió del padró municipal d’habitants a 1/1/2013 

6. Fraccionaments de les quotes urbanístiques. 

7. Modificació Reglament de Participació Ciutadana: Aprovació inicial. 

8. Pla d’Actuació Municipal en Incendis Forestals: Aprovació inicial. 

9. Moció de suport al Pacte nacional pel dret a decidir. 

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 

 
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 9 de 
maig de 2013, 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 9 de maig de 2013 
 
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 27 
de juny de 2013, 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 27 de juny de 2013  
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat.  
 
2.-  DECRETS D’ALCALDIA: DONAR COMPTE I, SI S’ESCAU, RATIFICACIÓ. 

2.1.-  L’Alcaldia - Presidència, de conformitat amb allò que disposa l'article 42 del R.O.F., aprovat per 
Reial Decret  2568/1986,  de 18 de novembre,  dóna  compte al Ple  de  la  Corporació dels  decrets i 
resolucions adoptades, per tal que els/les Srs./Sres. regidors/res coneguin el desenvolupament de 
l'administració municipal, als efectes del control i fiscalització que preveu l'article 22.2.a), de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
Els decrets i resolucions que es donen compte en aquesta acta comprenen del num 69 al 111 ambdós 
inclosos. 
 
2.2.-  Es dona compte al Ple del decret de l’alcaldia 80/2013 de data 23 de maig de 2013, que es transcriu 
a continuació: 
 
“DECRET DE L’ALCALDIA   80/2013 
 
Assumpte: Liquidació Pressupost 2012 
 
Atès que en data 23 de maig de 2013 s’ha emès, per secretaria-intervenció, Informe d’ Avaluació del 
Compliment de l’ Objectiu d’ Estabilitat Pressupostaria, 
 
Atès que en data 23 de maig de 2013, s’ha emès informe de secretaria-intervenció, de conformitat amb el 
que es disposa a l’article 191.3 del Text Refós de la Llei d’ Hisendes Locals, 

 
De conformitat amb el que es disposa a l’article 191 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i article 90.1 del Reial Decret 500/1990, 
sobre matèria pressupostaria. 
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RESOLC 
 
PRIMER. Aprovar la liquidació del Pressupost General de l’Ajuntament de Fonollosa corresponent a 
l’exercici comptable 2012. 
 
SEGON. Donar compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que aquest celebri, d’ acord amb el 
que estableixen els articles 193.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 90 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’ abril. 
TERCER. Trametre còpia d’ aquesta Liquidació al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i al 
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. 
 
 QUART.- D’acord amb l’informe de secretaria-intervenció sobre el compliment dels requeriments de la llei 
orgànica 2/2012,de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i als efectes de donar 
compliment a l’article 32 de l’esmentada norma, caldrà procedir a la creació d’un fons de solvència a curt 
termini, d’import 124.428 euros, efectuant l’oportuna declaració de no disponibilitat sobre el Romanent per 
Despeses Generals liquidat. Tanmateix, donada la situació especial d’aquest article 32, no derogat però 
pendent de modificar-se, i a l’espera del que determini el Govern Central, caldrà efectuar una reserva de 
Romanent no utilitzat de 92.622,00 euros”. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 

3.- SEGUIMENT D’ACORDS. 
 

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

o Moció sobre l’exercici de sobirania fiscal a l’Ajuntament de Fonollosa : Comunicacions cursades. 
o Moció per declarar Fonollosa com a municipi lliure de desnonaments per execució hipotecària i 

en defensa activa del dret a l’habitatge: Comunicacions cursades. 
o Moció per declarar Fonollosa com a municipi lliure de fracking: Comunicacions cursades. 
o Aprovació pressupost municipal 2013:  tramès l’anunci per al tràmit d’informació pública. 

 
4.-  EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 1/2013 

Es presenta a la consideració del Ple la proposta d’acord emesa per l’Alcaldia, en data 9 de juliol de 2013, 
que es transcriu a continuació: 

“Vist les despeses que  es  relacionen a continuació, corresponents a factures   de l’exercici anterior per 
un import total líquid  de 23.557,79€(VINT-I-TRES MILCINC-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB 
SETANTA-NOU CÈNTIMS): 
 
OPERARACIÓ FASE DATA APLICACIÓ IMPORT TERCER IVA IMPORT LIQUID 

220120004438 OPA 31/12/2012 2012  16 22100 10.471,26 AIGUES  DE MANRESA S.A. 2.198,96 12.670,22€ 
220120004439 OPA 31/12/2012 2012  16 22100    8.997,99 AIGUES DE MANRESA,S.A. 1.889,58 10.887,57€ 
 TOTAL 19.469,25                                                                                4.088,54 23.557,79€ 

 
 



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 9 de juliol 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 dels creditors que figuren a la relació 
esmentada el crèdit que respectivament els hi pertoca per un  import total líquid  de 23.557,79€(VINT-I-
TRES MIL CINC-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS), amb   càrrec a les 
partides indicades en la relació   esmentada al  pressupost vigent”. 
                                 

Per tot això,  
 
S’ACORDA: 

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

          
5.- APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS A 1/1/2013 
 
Es presenta a la consideració del Ple la  proposta d’acord emesa per l’Alcaldia, en data 11 de juny de 
2013, i que es transcriu a continuació: 
 
“La gestió del Padró Municipal d’Habitants del municipi de Fonollosa la realitza la Unitat de Padró de la 
Diputació de Barcelona, en virtut del conveni formalitzat en el seu dia i comprèn  la gestió de les 
transaccions amb l’Institut Nacional d’Estadística (INE) amb el lliurament de fitxers de variacions 
mensuals, gestió de cues d’errors i realització de tot el procediment per a l’obtenció de la xifra oficial de 
població.  
 
L’article 81 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, estableix que els 
ajuntaments aprovaran la revisió dels seus padrons municipals amb referència a  1 de gener de cada any, 
formalitzant les actuacions dutes a terme durant l’exercici anterior. D’acord amb el què disposa la 
resolució de l’INE de 17 de novembre de 2005,  per la qual es dicten instruccions tècniques als 
ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta 
de xifres oficials de població,  es consideraran les variacions produïdes en el Padró municipal d’habitants 
trameses a l’Institut Nacional d’Estadística en els fitxers d’intercanvi mensuals, així com el resultat de la 
coordinació comunicada per aquest en els diferents fitxers mensuals fins el mes de març. 
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La Unitat de Padró de la Diputació de Barcelona ja ha presentat a la Delegació Provincial de l’INE els 
fitxers amb les al·legacions als reparaments formulats per l’INE i ha comunicat a l’Ajuntament el resultat 
de la gestió del padró a 1 de gener de 2013, la qual s’ha d’aprovar abans del 31 de desembre de 2013: 
 

POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2013 

HOMES 746 
DONES 700 

TOTAL 1446 

 
 
Per tot això, proposo al Ple, l’adopció del següent ACORD 
 
APROVAR  la revisió del Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2013, d’acord  amb el resultat de la 
gestió efectuada per la Unitat de Padró de la Diputació de Barcelona, que és la següent:  
 

 

POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2013 

HOMES 746 
DONES 700 

TOTAL 1446 

 
 
 S’ACORDA: 

 
Únic.- Aprovar, en tots els seus termes, la proposta d’acord transcrita en la part expositiva del present 
acord. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat. 
 
6.- FRACCIONAMENTS DE LES QUOTES URBANÍSTIQUES 
 
Es presenta a la consideració del Ple la  proposta d’acord emesa per l’Alcaldia, en data 8 de juliol de 
2013, i que es transcriu a continuació: 
 
“CONCESSIÓ DE FRACCIONAMENTS DE LES QUOTES URBANÍSTIQUES PENDENTS DE LA 
URBANITZACIÓ DE CANET DE FALS 
 
El Projecte de Reparcel·lació de Canet de Fals, que inclou el compte de liquidació provisional 
corresponent a les càrregues d’urbanització, les compensacions per diferències d’adjudicació, les 
indemnitzacions i els costos diversos, va ser aprovat per aquest Ajuntament en data 10 de juny de 2005. 
 
Per acord de Ple de data 15 de març de 2007 es va aprovar l’aplicació de quotes d’urbanització per la 
Urbanització del Polígon únic referit a l’àmbit de la urbanització de Canet de Fals, de conformitat amb el 
Compte de liquidació provisional, que consta en el Projecte de Reparcel·lació, expressiu dels obligats al 
pagament i la quota provisional que correspon a cada un d’ells.  
 



Posteriorment van ser aprovats els padrons de les  liquidacions corresponents al primer, segon i tercer 
terminis de pagament de les quotes urbanístiques. 
 
En data 19 de desembre de 2008 es va aprovar  el compte de liquidació definitiu del Projecte de 
Reparcel·lació i en base a aquest  l’Ajuntament de Fonollosa va aprovar el padró corresponent a les 
liquidacions del quart termini del cobrament anticipat de les quotes d’urbanització. 
 
L’Ajuntament, emparat amb els corresponents informes emesos pels serveis socials, ha 
concedit fraccionaments per tal de fer possible la recaptació de les referides quotes urbanístiques.  
 
En aquest moments el pendent de cobrament és d’un import de 356.421,37 euros, corresponent a deute 
principal. 
 
L’Ajuntament ha rebut peticions de nous fraccionaments per part de persones que es troben davant la 
impossibilitat de fer front al deute pendent un vegada finalitzat el termini dels fraccionaments atorgats. 
 
En data 25 de juny de 2013 , per secretaria-intervenció s’ha emès un informe que, copiat a la lletra diu: 
 
“Antecedents 
 
En data 10 de juny de 2005 per decret de l’alcaldia es va aprovar definitivament el Projecte de 
Reparcel·lació de Canet de Fals que incloïa el compte de liquidació provisional corresponent a les 
càrregues d’urbanització, les compensacions per diferències d’adjudicació, les indemnitzacions i els 
costos diversos. 
 
Per acord de Ple de data 15 de març de 2007 es va aprovar l’aplicació de quotes d’urbanització per la 
Urbanització del Polígon únic referit a l’àmbit de la urbanització de Canet de Fals, de conformitat amb el 
Compte de liquidació provisional, que consta en el Projecte de Reparcel·lació, expressiu dels obligats al 
pagament i la quota provisional que correspon a cada un d’ells.  
 
El Projecte de Reparcel·lació va ser inscrit en el Registre de la Propietat en data 30 de març de 2007. 
 
Per Decret de l’Alcaldia de data 18 d’abril de 2007 es va aprovar el padró de liquidacions corresponent al 
primer termini de pagament de les quotes urbanístiques. 
 
Per Decret de l’Alcaldia de data 1 d’octubre de 2007 es va aprovar el padró de liquidacions corresponent 
al segon termini de pagament de les quotes urbanístiques. 
 
En data 14 de març de 2008 es va aprovar el padró de liquidacions corresponent al tercer termini de 
pagament de les quotes urbanístiques. 
 
En data 19 de desembre de 2008 es va aprovar  el compte de liquidació definitiu del Projecte de 
Reparcel·lació i en base a aquest en data 26 de gener de 2009, l’Ajuntament de Fonollosa va aprovar el 
padró corresponent a les liquidacions del quart termini del cobrament anticipat de les quotes 
d’urbanització. 
 
El procediment de recaptació va ser encarregat a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona. 
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Les especials circumstàncies a nivell econòmic que s’han produït en aquests darrers anys han fet variar 
les possibilitats dels contribuents de fer front a les quotes urbanístiques. Per aquest motiu, l’Ajuntament, 
emparat amb els corresponents informes de serveis socials, ha concedit fraccionaments per tal de fer 
possible la recaptació de les referides quotes urbanístiques.  
 
Tot i així, en data 14 de juny de 2013, el pendent de cobrament és d’un import de 356.421,37 euros, 
corresponent a deute principal. 
 
Arribat en aquest punt, l’Ajuntament es planteja, a petició dels interessats, l’atorgament de nous 
fraccionaments que suposen allargar els terminis de cobrament més enllà del termini de la vigència de 
l’afecció de les càrregues inscrita en el Registre de la Propietat. 
 
Legislació aplicable 
 

o Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
o Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació. 
o Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals. 
o Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
o Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme 

TRLU 
o Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme RLU 
o Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel qual s’aproven normes complementàries al Reglament 

per a l’execució de la Llei Hipotecaria sobre la inscripció en el Registre de la Propietat d’actes de 
naturalesa urbanística RELHRP 

 
Consideracions jurídiques 
 
L’aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació  del Polígon únic de Canet de Fals  suposa l’afecció 
de les finques al pagament de les càrregues d’urbanització, d’acord amb l’article 154 del RLU i 127 del 
TRLU, i s’ha d’inscriure al Registre de la Propietat  
 
Aquesta afecció, concretada en la inscripció registral de l’import total de la quota urbanística que ha de 
satisfer cada propietari inclòs en l’àmbit del projecte de reparcel·lació,  té preferència sobre qualsevol altra 
càrrega o hipoteca incloses les anteriors a la data de  constància de l’afecció en el Registre de la Propietat, de 
conformitat amb el que preveuen l’article 154,1 del RLU i l’article 19 del RELHRP. 
 
Ara bé, l’art. 155 de RLU i l’art. 20 del RELHRP estableixen que aquesta afecció registral caducarà als set 
anys de la seva inscripció. 
 
Conclusions  
 
Ateses les anteriors consideracions cal fer l’advertiment que la garantia, especial i privilegiada, que disposa 
actualment l’Ajuntament per al cobrament de les quotes urbanístiques caducarà el proper 31 de març de 
2014. 
 



En cas d’atorgar nous fraccionaments que sobrepassin aquest termini es perdrà aquesta garantia i, en el seu 
cas, l’ hipoteca  que grava la finca tindrà de nou el rang prioritari registral en cas d’alineació de la mateixa 
mitjançant subhasta. 
 
En tos cas, l’Ajuntament hauria d’adoptar l’acord d’atorgar els nous fraccionaments amb les característiques 
exposades, en base a l’acord, adoptat pel ple de l’Ajuntament en data 16 de desembre de 2009, mitjançant el 
qual té reservada la facultat de realitzar, per si mateix i sense necessitat d’advocar de forma expressa la 
competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis 
fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les 
liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en 
la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels 
serveis municipals, ho facin convenient. 
 
La competència per a la resolució de l’expedient de concessió del fraccionament del pagament del deute 
tributari correspondrà a l’Alcaldia, d’acord amb l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases de Règim Local. 

 
Tot això és el que s’informa a Fonollosa, a 25 de juny de 2013”. 
 
Tanmateix, s’han analitzat els diferents casos plantejats  i s’ha demanat l’estudi de la situació econòmica, 
familiar i social de manera individualitzada. 
 
Dels corresponents informes elaborats pels serveis socials cal  considerar  que es tracta de casos de 
necessitat social, ja que en cas d’iniciar-se d’immediat  el procediment de subhasta per aquest expedients 
executius municipals, es produiria el desnonament de les famílies que viuen a les finques afectades,  i 
més tenint en compte que l’Ajuntament de Fonollosa no disposa d’habitatges socials per acollir a famílies 
amb problemes econòmics.  
 
Ateses les anteriors circumstàncies  i consideracions es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Únic-  Manifestar el posicionament favorable d’aquesta corporació en el sentit que es concedeixin 
fraccionaments per al pagament de les quotes urbanístiques pendents, els quals obligats al pagament es 
consideren casos de necessitat social, ateses les circumstàncies especials individualitzades i degudament 
acreditades i justificades pels serveis socials”. 
 
Per tot això, 
 

S’ACORDA: 
 

Primer.- Aprovar, en tots els seus termes, la proposta presentada i  transcrita en la part 
expositiva del present acord. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat. 
 
7.- MODIFICACIÓ REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA: APROVACIÓ INICIAL. 
 
Vista la proposta d’acord emesa per l’Alcaldia en data 8 de juliol de 2013 i que es transcriu a continuació: 
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“El Ple de l’Ajuntament de Fonollosa va aprovar en data 12 de gener de 2006 el Reglament Parcial de 
Participació Ciutadana, en el marc del Reglament Orgànic Municipal i amb la finalitat de regular un temps 
de participació ciutadana un cop acabada la sessió del Ple,   de conformitat amb el què estableix la Llei 
7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local, el Decret Legislatiu2/2003 de 28 d’abril pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i la Llei 30/1992, règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Atès que l’equip de govern valora molt positivament l’assistència dels veïns i veïnes a les sessions del Ple 
que amb caràcter ordinari es convoquen cada dos mesos, i que el fet de que les exposicions que es 
vulguin efectuar davant del ple requereixin una antelació mínima de 24 hores abans de començar la 
sessió, pot suposar un fre a la participació dels veïns i veïnes que han assistit al ple municipal. 
 
Per tot això , PROPOSO al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

PRIMER.- APROVAR inicialment la modificació de l’article 1.1 i la supressió d’un paràgraf del preàmbul 
del Reglament Parcial de Participació Ciutadana. 

SEGON:  EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’ acord d’aprovació inicial, així com 
el text complet de l’ordenança 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, 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 presentada i  transcrita en la part 
expositiva del present acord. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat. 
 
8.- PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL EN INCENDIS FORESTALS: APROVACIÓ INICIAL. 
 
Vista la proposta d’acord dictada per l’Alcaldia en data 8 de juliol de 2013 i que es transcriu a continuació:  

“Atès que durant aquests mesos de maig i juny s’han dut a terme els treballs de revisió  del Pla de 
Protecció civil de Fonollosa/ Pla d’Actuació per Incendis Forestals, amb el suport de l’Oficina Tècnica de 
Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona. 
 

Atès que el Pla d’Actuació per a Incendis forestals ha estat elaborat amb el contingut mínim que 
s’estableix en l’Annex 1 del Decret 210/1999, pel qual s’aprova l’estructura del contingut per a l’elaboració 
i homologació dels plans de protecció civil municipal. 
 
Atès que l’art. 3 del Decret 210/1999, disposa que la revisió s’ha d’aprovar i homologar amb el mateix 
procediment de l’aprovació i homologació inicials, adjuntant un escrit de descripció de les actuacions 
d’implantació i manteniment del pla realitzades en els últims quatre anys.  
 
PROPOSO al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 



 
PRIMER.- APROVAR inicialment la revisió  Pla de Protecció civil de Fonollosa/ Pla d’Actuació Municipal 
per a Incendis Forestals. 
 
SEGON:  SOTMETRE a informació pública 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, als efectes que els 
qui tinguin un interès directe o resultin afectats, puguin examinar l’expedient i presentar-hi les 
reclamacions o al·legacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense 
haver-se presentat reclamacions, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.  
 
TERCER.- TRAMETRE el Pla de Protecció civil de Fonollosa/ Pla d’Actuació Municipal per a Incendis 
Forestals a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, un cop s’hagi acomplert el tràmit d’exposició 
pública.” 
 
Per tot això, 

S’ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar, en tots els seus termes, la proposta presentada i  transcrita en la part expositiva del 
present acord. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat. 
 
9.- MOCIÓ DE SUPORT AL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR 

 
Vista la moció de suport al Pacte Nacional pel dret a decidir, que ha estat presentada pels grups 

municipals d’ERC, CIU i PSC,  i que es transcriu tot seguit: 
 
“MOCIÓ DE SUPORT AL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR PRESENTADA PELS GRUPS 
MUNICIPALS D’ERC, CIU I PSC DE L’AJUNTAMENT DE FONOLLOSA. 
 
Al llarg dels darrers mesos han estat múltiples i diverses les manifestacions del poble de Catalunya a 
favor de la necessitat d’exercir el dret a decidir, entès com a instrument per decidir quin és el futur polític 
que es vol per al poble de Catalunya.  
 
La manifestació de l’11 de setembre de 2012, la configuració del Parlament de Catalunya resultant de les 
eleccions celebrades el 25 de novembre de 2012, i tots els treballs parlamentaris i governamentals que 
s’han desenvolupat amb la finalitat de donar compliment al mandat majoritari expressat pel poble de 
Catalunya, acompanyat per diverses mostres de suport de la societat civil organitzada, en són alguns 
exemples.  
 
S’ha iniciat un procés de transició nacional pacífic, democràtic i que té com a objectiu celebrar una 
consulta sobre el futur polític de Catalunya i donar millors respostes a les dificultats que Catalunya pateix, 
a les moltes dificultats socials que requereixen una resposta des de l’estat del benestar que tan amenaçat 
està avui. 
 
En aquest camí que s’està traçant, el dia 6 de maig d’enguany es va celebrar una cimera de partits a la 
Generalitat de Catalunya sobre el dret a decidir i un dels resultats que se’n deriven és la constitució del 
Pacte Nacional pel Dret a Decidir, la primera reunió del qual es va celebrar el passat 26 de juny al 
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Parlament de Catalunya. L’acte va aplegar una quarantena d’entitats de la societat civil, inclosos els 
principals agents econòmics i socials del país, a més d’una àmplia majoria política.  
 
Posteriorment, en compliment de l’acord del Parlament de Catalunya pel qual es va aprovar la creació de 
la comissió parlamentària d’estudi del dret a decidir, el 4 de juliol ha quedat constituïda aquesta comissió, 
amb la finalitat d’estudiar i impulsar les iniciatives polítiques i legislatives que ha d’adoptar el Parlament de 
Catalunya en relació amb el dret a decidir i les vies possibles per poder-lo exercir.  
 
Ens trobem immersos, doncs, en un procés democràtic cabdal i extraordinari, que requereix aplegar els 
màxims suports. Cal enfortir el procés que ha de culminar amb l’exercici del dret a decidir el futur polític 
del poble de Catalunya amb la implicació d’una majoria democràtica, social i ciutadana. 
 
Amb aquest objectiu i convenciment, i per a tots els motius explicats anteriorment, el grup municipal 
d’ERC-AM proposa al Ple municipal l’adopció dels acords següents: 
 
PRIMER. Manifestar l’adhesió de l’Ajuntament de Fonollosa al Pacte Nacional pel Dret a Decidir, com a 
mostra de suport a l’exercici de la democràcia i a l’exercici del dret a decidir del poble de Catalunya, i 
inscriure la corporació al registre d’institucions adherides a l’esmentat Pacte, a la pàgina 
www.dretadecidir.cat   
 
SEGON. Promoure l’adhesió de les entitats civils, culturals, econòmiques, socials, empresarials del 
municipi al Pacte Nacional pel Dret a Decidir, amb la finalitat d’ampliar el suport de la societat civil al 
procés cap a l’exercici del dret a decidir.  
 
TERCER.  Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya i a tots els grups amb 
representació en aquesta cambra, i a la Presidència del Govern de la Generalitat de Catalunya.” 
 
Per tot això, 

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. 
 
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 proposta 
d’acord per tal de concórrer a la convocatòria per a l’atorgament de compensacions econòmiques per a 
càrrecs electes. 
 
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 a la convocatòria: 
 
COMPENSACIONS ECONÒMIQUES PER A LES RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS ELECTES 
LOCALS. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat aprovat per unanimitat i amb el quòrum de la majoria absoluta del 
nombre de membres de la  corporació. 
 
10.- COMPENSACIONS ECONÒMIQUES PER A LES RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS ELECTES 
LOCALS. 
 
Vista la proposta de l’Alcaldia, de data 8 de juliol de 2013, que diu el següent:  
 

“Vist el Decret 69/2008, d’ 1 d’abril, de regulació d’un sistema de compensacions econòmiques a favor 
dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals. 

Vista la Resolució GRI/1402/2013, de 21 de juny, de convocatòria per atorgar compensacions 
econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes per a 
l’exercici de 2013. 
 
Vist que per acord plenari de data 15 de març de 2012  es van aprovar les remuneracions  dels  càrrecs 
electes d’aquesta corporació. 

PROPOSO al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Concórrer a la convocatòria per a l’atorgament de compensacions econòmiques per a 
l’abonament de retribucions a determinats càrrecs electes per a l’exercici 2013.  

Segon.- Determinar, d’acord amb les bases reguladores establertes en el Decret 69/2008, d’1 d’abril, que 
el càrrec electe local beneficiari de la compensació econòmica per a l’any 2013 serà el Sr. Jaume 
Serarols Beltran, Alcalde-President, amb una dedicació del 80%. 

Tercer.- Comunicar el present acord al Departament de Governació i Relacions Institucionals.” 

S’ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar, en tots els seus termes, la proposta presentada i  transcrita en la part expositiva del 
present acord. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat. 
 
11.- INFORMACIONS DE L’ÀREA DE TERRITORI. 
 
La senyora Barea informa que s’està començant a netejar parcel·les, s’està tramitant els expedients 
d’execució subsidiària i també imposició de multes. També informa de l’aprovació definitiva de 
l’ordenança de neteja de parcel·les. 
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El senyor Grau  informa de la celebració de la Setmana de l’Energia, prevista dins el Pacte d’Alcaldes,  i 
de les activitats dutes a terme com ara un taller d’economia domèstica, una xerrada destinada a la 
reducció de consum i construcció d’un panell solar com activitat del casal d’estiu. 
 
El senyor Sánchez informa dels següents assumptes: 
 

o S’ha iniciat la tramitació per a obtenir l’autorització de la Generalitat per a la instal·lació de 
l’antena wifi a Canet. 
 

o Mercat municipal: S’ha constatat que fa unes quatre setmanes que no concorren comerciants al 
mercat de Canet degut a la crisis i manca de vendes. Davant d’aquest fet es treballen varies 
opcions, com ara el trasllat a una millor ubicació, reiniciar el seu establiment de forma quinzenal 
o mensual, posar pancartes a les entrades dels nuclis. També informa que es va demanar una 
subvenció per promocionar el mercat. 

 
12.- INFORMACIONS DE L’ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES. 
 
El senyor  Eloi Hernández  informa dels següents assumptes: 
 

o De l’inici del programa de dinamització de la gen gran amb la incorporació de la professional 
contractada, i de la realització, a part de les tasques habituals, d’ una sortida a “Girona temps de 
flors”. 

o De la formalització, en breu, de convenis amb les associacions culturals del municipi per tal de 
regular nous mecanismes de col·laboracions i atorgament de subvencions, incloent el nou 
sistema de pagament directe. 

o De l’organització del casal d’estiu a través de contracte amb empresa externa, que suposarà una 
aportació de 6 euros per nen i per setmana. 

o De l’organització del casal d’estiu de Canet a càrrec de l’Associació de veïns amb una aportació 
de 500 euros per part de l’Ajuntament. 

o De la realització d’activitats conjuntes dels dos casals. 
o De l’inici, en breu, de les obres de substitució de portes i  finestres de l’escola, subvencionades al 

100 % per la Diputació de Barcelona. 
 
13.- INFORMACIONS DE L’ÀREA INTERNA. 
 
La senyora Baraldés informa de la tramitació de l’aprovació del pressupost municipal 2013. 

 
14.- PRECS I PREGUNTES. 
 
El senyor Ernest Sánchez vol deixar constància del malestar dels veïns de Canet pels fets ocorreguts 
durant la celebració de la Festa del Rocío en caure uns fanals que aguantaven un tendal i havent-hi 
persones a sota. És per això que vol fer un toc d’alerta per remarcar que les instal·lacions de Canet estant 
caient a trossos per quan el manteniment ha estat zero, la qual cosa comporta un perill i una 
responsabilitat important. 
 
Insisteix en que és urgent posar fill a l’agulla per mantenir les instal·lacions ja que la cohesió social del 
territori podria veure’s afectada. 



També vol deixar constància del greuge històric que es va produir en no resoldre la construcció del casal 
a Canet, tenint en compte que és el nucli més gran i el que aporta més ingressos. 
 
El senyor Alcalde manifesta estar d’acord amb les consideracions exposades i espera trobar la millor 
solució amb la millora de l’economia i amb la col·laboració dels veïns i administracions. 
 
La senyora Montserrat Barea diu que fa anys que es demana una solució pels espais de Canet. Afegeix 
que cal cuidar la piscina i que abans de fer una instal·lació a les faroles com la que es va fer s’ha de 
demanar i trobar la millor solució amb l’ajut de la brigada i dels tècnics si convé. 
 
El senyor Eloi Hernández creu que no s’hauria d’esperar tant a última hora per decidir que es fa a la 
piscina i fer una previsió més acurada. 
 
        
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 
 
 
 
 


