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Sr. Ivan Garcia Fernández 
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Regidor 
Regidora 
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Sr. Eloi Hernàndez i Mosella 
Sra. Goretti Vila Fàbregas 
Sr. Xavier Camarasa Palomes 
Sra. Montserrat Barea Padros 

  
Secretària interventora  Sra. Rosa  Vilà i Pallerola 

 
 
A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Fonollosa, a les 20 hores de la data assenyalada es reuneixen, en 
primera convocatòria, els membres del Ple Municipal que s’indiquen, sota la presidència de l’alcalde, i 
assistits per la Secretària de la Corporació, als efectes de celebrar sessió ordinària  amb el següent: 
 
 
ORDRE DEL DIA: 

1. Presa de possessió del regidor Xavier Camarasa Palomes 
 

2.  Aprovació, si s’escau, d’actes de sessions anteriors. 
 

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

4. Seguiment d’acords. 
 

5. Adhesió al Codi de Bones Pràctiques 
 

6. Modificació pressupostària núm. 2 per crèdit extraordinari/suplement de crèdit. 
 

7. Informes de morositat, 1r, 2n i 3r trimestre de 2013. 
 

8. Conveni de col•laboració entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Fonollosa per al transport 
escolar, curs 2013/14. 

 
9. Acceptació d’ajuts del Pla d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) 

 
10. Aprovació del contracte-programa amb Aigües de Manresa S.A. pel servei de subministrament 

d’aigua potable al municipi 



11. Calendari de Festes Locals per a 2014 
 

12. Reglament per a la concessió i gestió d’horts municipals: aprovació provisional 
 

13. Ordenança fiscal núm. 23, reguladora de la Taxa per a la concessió i gestió dels horts 
municipals. 

 
14. Ordenança de creació i funcionament del registre electrònic de l’Ajuntament de Fonollosa: 

aprovació provisional. 
 

15. Reglament de creació i funcionament de la seu electrònica de l’Ajuntament de Fonollosa: 
aprovació provisional 

 
16. Protocol per a la prevenció i la intervenció en situacions de maltractament a la infància i 

adolescència 
 

17. Moció de rebuig a l’avantprojecte de llei de reforma administrativa en l’àmbit de l’Administració 
de Justícia i del Registre Civil. 

 
18. Informacions de l’Àrea de Territori. 

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

 
20. Informacions de l’Àrea Interna. 

 
21. Precs i preguntes 

 
 
Comprovat el quòrum d’assistència el President disposa l’inici de la sessió. 
 
 
1.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL REGIDOR XAVIER CAMARASA PALOMES 
 
Vist que, per acord plenari de data 9 d’octubre  de 2013, es va procedir a l’acceptació de la renúncia del 
càrrec de regidor d’aquest Ajuntament del senyor Ernest Sánchez Molina, i es va cursar l’oportuna 
tramitació davant la Junta Electoral Central als efectes d’expedició de credencial de la persona que, 
d’acord amb la llista electoral presentada per Esquerra Republicana de Catalunya i a judici d’aquesta 
corporació,  correspon ocupar el càrrec vacant, 
 
Atès que, en data 24 d’octubre de 2013, la Junta Electoral Central ha expedit credencial de regidor 
d’aquest Ajuntament a favor del senyor Xavier Camarasa i Palomes, 
 
Atès que han estat complerts els requisits legalment preceptius per la pressa de possessió del nou 
regidor, en especial la declaració d’interessos, 
 
Atès que l’article 108.8 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, modificat 
per la Llei Orgànica 8/1991, de 13 de març, estableix que, en el moment de la presa de possessió i, per 
tal d’adquirir la plena condició del càrrec de regidor, els candidats electes hauran de jurar o prometre 
acatament a la Constitució, 
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Atès que la fórmula de jurament o promesa és l’establerta en el Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, 
l’Alcalde formula la següent pregunta: 
 
“Prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora 
d’aquesta corporació, amb lleialtat al Rei i respectar i fer respectar la Constitució com a norma fonamental 
de l’Estat?” 
 
El senyor Xavier Camarasa  respon “Ho prometo per que m’hi obliga la llei” i pren possessió del càrrec de 
regidor de l’Ajuntament de Fonollosa. 
 
Tot seguit s’adreça als assistents amb les següents paraules: 
 
“Bona tarda, 
 
Quan em vaig posar  a la llista electoral d’Esquerra ho vaig fer tenint ben clar que, si és donava el cas, 
hauria d’assumir la responsabilitat de treballar amb ganes pel municipi dedicant-hi tot el temps i tots els 
esforços que facin falta per gestionar les tasques que em pertoquin, sense prejudicis ni discriminació de 
cap mena ja es tracti de temes que afectin a un o a un altre nucli de població. 
 
Vull agrair l’oportunitat que se’m dona de formar part del equip de govern del Ajuntament de Fonollosa i 
agrairé molt més qualsevol ajut o col·laboració que, vingui d’on vingui, m’arribi de forma constructiva. 
Tanmateix també us demano que si creieu que puc ser d’utilitat per qualsevol gestió de millora del nostre 
municipi, no us en estigueu de dir-m’ho.  
 
Treballaré des de l’honestedat pels pobles de Camps, Canet de Fals, Fals i Fonollosa; per què és la 
nostra obligació dotar a tots els nuclis dels serveis que permetin una màxima qualitat de vida als nostres 
veïns i veïnes. Hi contribuiré des de les Regidories que m’han estat atorgades: Promoció Econòmica i 
Comerç, i Noves Tecnologies, i ho faré de la mà dels meus companys del grup municipal d’Esquerra, i de 
la resta de Regidores i regidors de l’Ajuntament. Tot el meu interès és el col·lectiu, que ens ha de 
permetre avançar més cohesionats cap a un municipi millor. Espero estar a l’alçada.  
 
Estic a disposició de tots vosaltres. 
 
Moltes gràcies”.       
 
 
2.- 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 
setembre  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 12 de setembre 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 9 
d’octubre  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 9 d’octubre de 2013  
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat.  
 
1.3.- Vist l’esborrany-minuta de l’acta de sessió extraordinària del ple de l’ Ajuntament celebrada el dia 29 
d’octubre  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 29 d’octubre de 2013  
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat.  
 
 
3.-  DECRETS D’ALCALDIA: DONAR COMPTE I, SI S’ESCAU, RATIFICACIÓ. 

3.1.-  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 137 al 190 ambdós 
inclosos. 
 
3.2.- En compliment d’allò que disposa l’article 94.3 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament del personal al servei de les entitats locals, es dóna compte del Decret de l’Alcaldia núm. 
174/2013, de data 15 d’octubre de 2013, de contractació, en règim laboral d’interinatge a temps parcial, a 
la senyora Maria Eugenia Avalos Muro, com a netejadora amb motiu d’haver-se produït una situació d’IT. 
 
3.3.-  Es dóna compte al Ple, als efectes de la seva ratificació, la Resolució de l’Alcaldia núm. 151/2013, 
de data 27 de setembre de 2013, del següent tenor literal: 
 
“L’Ordre HAP/ 2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions tributàries de 
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/ 2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix, en el seu article 6, l’obligació de trametre informació 
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sobre els marcs pressupostaris a mig termini en els que s’emmarcarà l’elaboració dels pressupostos de 
les entitats locals. 
 
L’article 5 de l’esmentada Ordre estableix que la remissió es farà a través dels sistema que estableixi el 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques MINHAP 
 
El MINHAP, en data 5 de setembre de 2013 ha emès una nota per a la remissió d’informació 
dels marcs pressupostaris amb referència als període 2014-2016. 
 
Vista  la documentació elaborada d’acord amb el requeriment efectuat pel MINHAP, 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.- Aprovar la documentació tècnica comprensiva dels marcs pressupostaris de l’Ajuntament de 
Fonollosa del període 2014-2016, elaborada d’acord amb els formularis determinats pel  MINHAP, i que 
queda diligenciada en aquest sentit a l’expedient. 
 
Segon.-  Donar compte de la present resolució al Ple de l’Ajuntament, en la primera sessió ordinària que 
es celebri, als efectes de la seva ratificació”. 
 
En compliment d’aquesta part dispositiva segona S’ACORDA: 
 
ÚNIC.-  Ratificar, en tots els seus termes, la Resolució de l’Alcaldia 151/2013, d’aprovació de la 
documentació tècnica dels marcs pressupostaris de l’Ajuntament de Fonollosa del període 2014-2016. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat. 
 

4.- 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 Donació de la fàbrica: Elevada a escriptura pública 
o Ordenances fiscals 2014: En tràmit d’informació pública 

 

5.- ADHESIÓ AL CODI DE BONES PRACTIQUES. 

Atès que en data 12 de setembre de 2013, el Ple de l’Ajuntament va  aprovar,  amb caràcter inicial, el 
Codi de Bones Pràctiques al Govern Local de l’Ajuntament de Fonollosa, 

Atès que l’acord esmentat va ser aprovat per unanimitat dels membres assistents i, en conseqüència, el 
mateix acord suposa la seva adhesió al Codi, 

Vist que, en la sessió plenària esmentada, no hi era present el regidor senyor Ivan Garcia ni tampoc el 
regidor senyor Xavier Camarasa que ha pres possessió del seu càrrec en el ple del dia d’avui, 



Per tot això, els regidors senyors  Ivan Garcia Fernández i Xavier Camarasa Palomes fan constar, de 
forma expressa la seva adhesió al Codi de Bones Pràctiques al Govern Local de l’Ajuntament de 
Fonollosa. 

 
6.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTARIA NÚM. 2 PER CRÈDIT EXTRAORDINARI/SUPLEMENT DE 
CREDIT. 
 
Es presenta a la consideració del Ple la proposta d’acord emesa per l’Alcaldia, en data 31 d’octubre  de 
2013, que es transcriu a continuació: 

“ASSUMPTE: Modificació pressupostària núm. 2 per crèdit extraordinari/suplement de crèdit 
 
Vista la memòria de l’Alcaldia  de data 30 d’octubre de 2013 emesa em relació a la necessitat de procedir 
a la tramitació d’un expedient de modificació de crèdits mitjançant crèdit extraordinari i suplement de 
crèdit,  
 
Vist l’Informe de Secretaria-Intervenció de data 31 d’octubre de 2013, 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.-Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 2/2013 per crèdit extraordinari i 
suplement de crèdit d’acord amb el següent detall: 

 

A) CRÈDIT EXTRAORDINARI 
 

Altes en Aplicacions de despeses 
 

Aplicació Pressupostària N.º Descripció Euros 
33 78001 1 ACER CANET DE FALS 643,79 

33 78002 2 ACR DE FALS 5.900,00 

33 78003 3 ACV CAMPS 3.716,00 

   TOTAL DESPESES 10.259,79 

 
B) SUPLEMENT DE CRÈDIT 

Altes en Aplicacions de despeses 
 

Aplicació Pressupostària N.º Descripció Euros 
17 46600 1 Altres entitats que agrupin municipis(ADF...) 170,00 

92 46600 2 Altres entitats que agrupin municipis  350,00 

   TOTAL DESPESES 520,00 

 
 

FINANÇAMENT 
 

A) CRÈDIT EXTRAORDINARI    
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Anul·lacions o baixes en Aplicacions de despeses 

Aplicació Pressupostària N.º Descripció Euros 
33 48006 1 ACR FONOLLOSA 1.123,81 

33 48008 2 ACER CANET DE FALS 2.700,00 

33 48007 3 ACR FALS 4.700,00 

33 48005 4 ACV CAMPS 1.700,00 

33 22609 5 FESTES POPULARS 35,98 

   TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIÓ 10.259,79 

 
B)SUPLEMENT DE CRÈDIT 

 
Anul·lacions o baixes en Aplicacions de despeses 

Aplicació Pressupostària N.º Descripció Euros 
16 21000 1 INFRAESTRUCTURA I BENS NATURALS 520,00 

   TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIÓ 520,00 

 
 

SEGON.-Modificar la base 26 punt 8 de les Bases d’execució del Pressupost, atès que es tracta de 
subvencions nominatives que venen recollides en l’esmentada base, quedant de la següent manera: 

 
PARTIDA PERCEPTOR CONCEPTE IMPORT 
3248001 AVV LA FULLA CANET FALS CASAL ESTIU 2012 500,00 
3248001 AVV LA FULLA CANET FALS CASAL ESTIU 2013 500,00 

3248002 AMPA LLAR INFANTS REXICS FESTA FINAL CURS 250,00 
3248003 AMPA ESCOLA SANT JORDI ACTIVITATS ORQUESTRA JUVENIL 1.000,00 
3248003 AMPA ESCOLA SANT JORDI ACTIVITATSEXTRAESCOLARS CURS 2012/13 4.550,00 
3248004 CEIP SANT JORDI ACTIVITATS SISENA HORA CURS 2012/13 3.000,00 
3248004 CEIP SANT JORDI ACTIVITATS SISENA HORA CURS 2013/14 1.500,00 
3348006 ACR FONOLLOSA EXTINTORS I PORTA 2011 2100,00 
3348006 ACR FONOLLOSA VESPRADES SOTA L’ALZINA 2013 1.976,19 
3348007 ACR FALS CASAL GENT GRAN 1.800,00 

3378001 ACER CANET DE FALS EQUIP DE SO 643,79 
3378002 ACR FALS MOBILIARI I EQUIPAMENT CASAL FALS 5.900,00 
3378003 ACV CAMPS MOBILIARI I EQUIPAMENT  CASAL CAMPS 3.716,00 

 
TERCER.-Constatar que com ha conseqüència de la modificació anterior el resum per capítols del 
pressupost 2013 passa a ser el següent: 
 

ESTAT DE DESPESES ( INCLOSA MODIFICACIÓ 2/2013) 
CAPITOL DENOMINACIÓ   IMPORT  

 A)OPERACIONS CORRENTS 
1 DESPESES DE PERSONAL 555.815,34 
2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 721.873,77 
3 DESPESES FINANCERS 34.843,58 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 87.150,59 
 B)OPERACIONS DE CAPITAL 

6 INVERSIONS REALS 307.770,79 



7 
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 10.259,79 

9 PASSIUS FINANCERS 67.084,56 
 TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 1.784.798,42 

   
ESTAT D’INGRESSOS (INCLOSA MODIFICACIÓ 2/2013) 

CAPITOL DENOMINACIÓ  IMPORT  

 A)OPERACIONS CORRENTS 
1 IMPOSTOS DIRECTES 582.698,43 
2 IMPOSTOS INDIRECTES 45.000,00 
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 394.463,00 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 447.876,00 
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 3.550,00 
 B)OPERACIONS DE CAPITAL 

6 ALINEACIÓ D'INVERSIONS REALS 0 
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 266.208.02 
8 ACTIUS FINANCERS 45.002,97 
9 PASSIUS FINANCERS 0 

 TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 1.784.798,42 

   
 
QUART.-Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci  en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, per quinze dies, durant els quals els interessats  el podran examinar i presentar reclamacions 
davant el Ple. 
 
L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s’han presentat 
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes per resoldre-les”. 
 
Vista la proposta anterior  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. 
 
 
7.-  INFORMES DE MOROSITAT 1R, 2N I 3R TRIMESTRE DE 2013 
 
Es dóna compte dels informes de morositat, emesos per secretaria-intervenció, de conformitat amb allò 
que disposa l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, i que corresponen al 1er, 2n i 3r trimestre 2013. 
Resten diligenciats en aquest sentit en els respectius expedients. 
 
 
8.-  CONVENI DE COLABORACIO ENTRE EL CONSELL COMARCAL I L’AJUNTAMENT DE 
FONOLLOSA PER AL TRANSPORT ESCOLAR, CURS 2013/14 
 
Es presenta a la consideració del Ple la proposta d’acord emesa pel regidor d’educació, en data  6 de 
novembre de 2013, que es transcriu a continuació: 

“Vist que en data 25 d’octubre de 2013 ha estat tramés l’esborrany de conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Fonollosa per a la prestació del servei de transport escolar 
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no obligatori dels alumnes de primària de Fonollosa que es desplacen al CEIP Agrupació Sant Jordi, curs 
2013/2014, 

Vist que segons la proposta de conveni presentada el Consell Comarcal assumeix el 70% del cost de 
servei i la resta fins a cobrir el 100% correspon a l’Ajuntament de Fonollosa, resultant la quantitat de 
9.890,59 euros, 

S’acorda: 

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de 
Fonollosa per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de primària de 
Fonollosa que es desplacen al CEIP Agrupació Sant Jordi, curs 2013/2014, d’acord amb el text que 
queda diligenciat en aquest sentit, i resultant la quantitat de 9.890, 59 euros a càrrec de l’Ajuntament. 

Segon.- Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal del Bages”. 

Vista la proposta anterior  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. 
 

9.- ACCEPTACIÓ D’AJUTS DEL PLA D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA (PUOSC) 
 
Es presenta a la consideració del Ple la proposta d’acord emesa per l’Alcaldia, en data 23 d’octubre  de 
2013, que es transcriu a continuació: 

“Vist que aquest Ajuntament té inclosa en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, anualitat 2011, la 
següent actuació: 
Actuació Núm.: 2011/1490 
Títol de l’obra: CONDICIONAMENT D’ESPAIS PÚBLICS A CAMPS 
Pressupost total  33.058,35 € 
Aportació Corporació   2.431,57 € 
Subvenció PUOSC 30.626,78 € 
 
S’ACORDA:  
 
Primer.- Acceptar les ajudes incloses en el Programa esmentat per finançar l’actuació i la normativa 
aprovada per desenvolupar el Pla. 
 
Segon.- Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè les obres 
s’executin amb normalitat i designar la persona següent: 
 
Nom i cognoms del director facultatiu de les obres: 
 
- Jaume Arimany Pujol 
Títol professional: 
- Arquitecte tècnic 



 
Tercer.- Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que sobrevingui abans 
de l’inici de les obres o durant la seva execució. 
 
Quart.- Que el projecte tècnic o la documentació tècnica corresponent a aquesta actuació s’ha sotmès a 
la tramitació reglamentària i, s’ha aprovat amb caràcter definitiu. 
 
Cinquè.- Que aquesta Corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així com també de les 
autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici i execució de l’actuació, així com la 
seva posada en servei. 
 
Sisè.- Que de conformitat amb l’informe d’Intervenció, en la partida pressupostària especificada a 
continuació hi ha consignació suficient per atendre el finançament d’aquesta actuació. 
Dades de la partida pressupostària: 
 
- Número: 45.61907   Any del pressupost: 2013 
 
Vista la proposta anterior  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. 
 
10.- APROVACIÓ DEL CONTRACTE-PROGRAMA AMB AIGÜES DE MANRESA S.A. PEL 
SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE AL MUNICIPI 
 
Es presenta a la consideració del Ple la proposta d’acord emesa per l’Alcaldia, en data 13 de novembre  
de 2013, que es transcriu a continuació: 

“ Antecedents 
 
El Ple de l’Ajuntament de Fonollosa, en data 10 de maig de 2012, va  aprovar el conveni de col·laboració 
entre aquest Ajuntament i l’Ajuntament de Manresa per tal de determinar la Societat municipal Aigües de 
Manresa S.A.  com mitjà propi i servei tècnic del municipi de Fonollosa. 
 
En data 19 de juliol de 2012 es va formalitzar el conveni aprovat entre els dos Ajuntaments mitjançant el 
qual es va constituir una relació de cooperació consensuada als efectes de la prestació del servei 
d’abastament domiciliari d’aigua potable. L’esmentat conveni va ser publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província del dia 1 d’octubre de 2012. 
 
El Contracte-Programa per l’explotació del servei municipal d’aigua potable a Fonollosa, presentat per 
Aigües de Manresa, S.A., en la seva darrera versió de novembre de 2013,  determina els deures i 
obligacions de les parts i les condicions per prestar el servei esmentat. 
 
Consta de : 
 

o 20 clàusules i una disposició transitòria 
o Annex 1: Inventari d’actius del servei 
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o Annex 2: Plec de condicions annex al contracte 
o Annex 3: Pla Director d’Abastament 
o Annex 4: Pla d’inversions ordinàries 
o Annex 5: Pla d’inversions extraordinàries 
o Annex 6: Estudi econòmic 

 
Consta a l’expedient informe de secretaria emès en data 6 de setembre de 2013 
 
En virtut del que s’ha exposat es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.-  Aprovar inicialment el  contracte-programa a subscriure entre l’Ajuntament de Fonollosa i 
Aigües de Manresa, S.A. per a la prestació del servei municipal d’aigua potable, d’acord amb el text que 
queda diligenciat en aquest sentit a l’expedient. 
 
SEGON.-  Sotmetre el present acord a informació pública, juntament amb el text del contracte-programa, 
per un termini de trenta dies, als efectes de presentació de reclamacions. Transcorregut aquest termini 
sense haver-se’n presentat l’acord quedarà aprovat definitivament sense necessitat d’un nou acord 
adoptat de forma expressa. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde-President per a la formalització dels documents necessaris per a 
l’efectivitat dels acords precedents”. 
 
Vista la proposta anterior  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. 
 
11.- CALENDARI  DE  FESTES  LOCALS  PER  A  2014 

Es presenta a la consideració del Ple la proposta d’acord emesa per l’Alcaldia, en data 6 de novembre   
de 2013, 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 16 de setembre de 2013 (núm. 1085), la 
proposta de les festes locals d’aquest Municipi als efectes d’elaboració del calendari laboral 2014. 
 
Atesa l’Ordre EMO/202/2013, de 22 d’agost, publicada al DOGC núm. 6450, de 30 d’agost de 2013, per la 
qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2014, es proposa al Ple 
l’adopció dels següent acord: 

 
Primer. Proposar els dies que s’indiquen a continuació com a festes locals del Municipi de Fonollosa per a 
l’any 2014: 
 

o 21 de febrer 
o 25 d’agost 

 



Segon. Trametre el següent acord al Departament d’Empresa i Ocupació  de la Generalitat de Catalunya”. 
 
Vista la proposta anterior  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. 
 
12.- REGLAMENT PER A LA CONCESSIÓ I GESTIÓ D’HORTS MUNICIPALS: APROVACIÓ 
PROVISIONAL 

Es sotmet a debat la proposta d’acord que ha emès el regidor d’urbanisme en data 11 de novembre de 
2013 i que transcrita literalment diu: 
 
“L’Ajuntament de Fonollosa  ha valorat la conveniència i oportunitat  de promoure una zona d’horts 
municipals amb el convenciment que aquesta iniciativa reverteix directament en la millora social, 
econòmica i ambiental dels nuclis del municipi.  
 
La finalitat i objectius  que aquesta actuació pretén és  la regeneració dels espais que s’hi destinen, la 
millora de les economies domestiques, en tant que els rendiments dels horts s’hauran de destinar al 
autoconsum o el proveïment de les necessitats de l’Àrea de Serveis a les persones, i   la generació de 
relacions de bon veïnatge . 
 
Vist l’informe de secretaria de data 11 de novembre de 2013, 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar inicialment el Reglament per a la concessió i gestió d’horts municipals, d’acord amb el 
text que queda diligenciat a l’expedient. 
 
Segon. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’ acord d’aprovació inicial, així com el text 
complet del reglament 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, 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, sense necessitat d’acord 
exprés. 
 
Tercer. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del 
Govern de l’Estat a Catalunya , en el termini de quinze dies,  l’acord d’aprovació definitiu del reglament i la 
còpia íntegra d’aquest. 
 
Quart. Comunicar a les Entitats Culturals i Veïnals del Municipi l’aprovació d'aquest reglament. 
 
Vista la proposta anterior  S’ACORDA: 

 
Únic.- Aprovar, en tots els seus termes, la proposta d’acord transcrita en la part expositiva del present 
acord. 



 

AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 

 

 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat. 
 
INTERVENCIONS.-  El senyor Grau exposa que des de l’àrea de territori conjuntament amb l’àrea de 
serveis a les persones s’ha estudiat la conveniència i oportunitat  de procedir a la reutilització de 
determinades zones verdes del municipi per a ser reaprofitades com a horts per a famílies del municipi, 
sent un dels objectius resoldre situacions socials, ja que també es contempla l’aportació al banc 
d’aliments. 
 
Explica que inicialment es posa en funcionament una primera fase de parcel·les i s’actuarà en funció de 
futures demandes o necessitats. 
 
 
13.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA CONCESSIÓ I GESTIÓ 
DELS HORTS MUNICIPALS. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord emesa per l’Alcaldia en data 11 de novembre de 2013 i que 
transcrita literalment diu: 
 
“Vist que l’Ajuntament ha aprovat el Reglament per a la concessió i gestió d’horts municipals, 

Atès que els Ajuntaments poden establir i exigir taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial 
dels béns del domini públic municipal, d’acord amb  

Vist que s’ha elaborat l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la concessió i gestió dels horts 
municipals, 

Vist l’informe de secretaria de data 11 de novembre de 2013, 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

Primer.- Aprovar provisionalment la imposició de la taxa per a la concessió i gestió dels horts municipals i 
l’ordenança fiscal reguladora d’aquesta, d’acord amb el text que queda diligenciat a l’expedient. 
 
Segon.-  Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva exposició en el tauler 
d’anuncis d’aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per termini de trenta dies hàbils, dins 
dels quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes. 
 
Tercer.- Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a l’expedient, en el termini indicat 
anteriorment, que l’acord és definitiu, en base a l’article 17.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals”. 

 
Vista la proposta anterior  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. 
 



14.-  ORDENANÇA DE CREACIÓ I FUNCIONAMENT DEL REGISTRE ELECTRÒNIC DE 
L’AJUNTAMENT DE FONOLLOSA: APROVACIÓ PROVISIONAL. 
 
Vist que l’Alcaldia, en data 16 d’octubre de 2013, ha emès la següent proposta d’acord en relació a la 
creació i funcionament del registre electrònic: 
 
“Atès que l’art. 27 de  Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics 
(LAECSP), reconeix el dret dels ciutadans a relacionar-se i comunicar-se  electrònicament amb 
l’administració i  determina que les comunicacions a traves de mitjans electrònics son valides sempre que 
hi hagi constància de la transmissió i recepció, de les dates, del  contingut íntegre de les comunicacions i 
s’identifiqui fidedignament el remitent i el destinatari. 

Atès que en el mateix article de la citada llei, es determina que les administracions públiques han 
d’utilitzar preferentment els mitjans electrònics en les seves comunicacions amb altres administracions 
públiques i que les condicions que regeixen aquestes comunicacions s’han de determinar entre les 
administracions públiques participants. Així mateix, l’article 107.5 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions publiques de Catalunya, puntualitza que s’han 
d’utilitzar normalment els mitjans electrònics en les relacions i les comunicacions amb les altres 
administracions, amb ple respecte al principi d’interoperabilitat. 

 

Atès que l’Ajuntament de Fonollosa esta adherit a l’ Extranet de les Administracions Catalanes (EACAT)  i 
per tant disposa del seu registre auxiliar telemàtic, el qual es considera un registre electrònic dels 
previstos a la lletra a) del punt 2 de l’article 24 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels 
ciutadans als serveis públics, habilitat per a la recepció i tramesa de les sol·licituds, escrits i 
comunicacions entre aquest ens i la resta d’administracions públiques adherides a l’EACAT i les 
anotacions corresponents als serveis d’administració electrònica, que el Consorci AOC o altres ens 
supramunicipals, previ conveni, prestin a aquesta corporació.  
 
Atès que les previsions esmentades en el paràgraf anterior serien d’aplicació mentre no es puguin 
efectuar els assentaments directament en el registre general electrònic que es vol crear amb aquesta 
ordenança.  
 
Vist que en els articles 24 i 25 de la Llei 11/2007, s’estableix que les administracions públiques hauran 
d’aprovar una disposició per la creació del registre electrònic i que les disposicions de creació de registres 
electrònics es publicaran en el diari oficial corresponent i el seu text íntegre ha d’estar disponible per a 
consulta a la seu electrònica d’accés al registre.  

Tenint en compte que des dels Consorcis Localret i Administració Oberta de Catalunya es recomana 
l’aprovació d’una ordenança o d’un reglament, perquè aquests instruments regulen tan la creació del 
registre com el seu funcionament. 
 

Per tot el què s’ha exposat,  es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents  

ACORDS 

Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança de creació i funcionament del Registre Electrònic de 
l’Ajuntament de Fonollosa. 

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 
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publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. Durant el període d’exposició 
pública del Ordenança de creació i funcionament del Registre Electrònic de l’Ajuntament de Fonollosa, 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.” 

Vista la proposta anterior  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. 

 

15.-  REGLAMENT DE CREACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA SEU ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT 
DE FONOLLOSA: APROVACIÓ PROVISIONAL 
 
Vist que l’Alcaldia, en data 16 d’octubre de 2013, ha emès la següent proposta d’acord en relació a la 
creació i funcionament de la seu electrònica de l’Ajuntament de Fonollosa: 
 
“Atès que la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (LAECSP), 
reconeix el dret dels ciutadans a relacionar-se i comunicar-se  electrònicament amb l’administració, la qual 
cosa comporta per l’Ajuntament de Fonollosa,  la necessitat d’establir una seu administrativa en el web 
municipal, on els ciutadans puguin accedir  a la informació i als serveis de l’ajuntament amb les  mateixes 
garanties que ho farien a la seu física. 
 
Atès que la LAECSP disposa que  “La Seu electrònica  es aquella adreça electrònica disponible per als 
ciutadans a través de xarxes de telecomunicacions la titularitat, gestió i administració de la qual correspon 
a una administració pública, òrgan o entitat administrativa en l’exercici de les seves competències” i que 
“L’establiment d’una seu electrònica comporta la responsabilitat del titular respecte de la integritat, 
veracitat i actualització de la informació i els serveis a què es pugui accedir a través d’aquesta”. 
 
Vist que, l’article 10 de la LAECSP estableix que cada administració pública ha de determinar les 
condicions i instruments de creació de les seus electròniques, amb subjecció als principis de publicitat 
oficial, responsabilitat, qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i interoperabilitat. 
 
Tenint en compte que des dels Consorcis Localret i Administració Oberta de Catalunya es recomana 
l’aprovació d’una ordenança o d’un reglament, perquè aquests instruments regulen tan la creació de la 
seu electrònica com el seu funcionament. 
 
Per tot el què s’ha exposat,  es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents  
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament de creació i funcionament de la seu electrònica de l’Ajuntament 
de Fonollosa. 
 



Segon:  EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’ acord d’aprovació inicial, així com el 
text complet del Reglament 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 del Reglament de creació i funcionament de la seu electrònica de l’Ajuntament de Fonollosa, 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.” 
 
Vista la proposta anterior  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. 

 

16.-  PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ I LA INTERVENCIÓ EN SITUACIONS DE 
MALTRACTAMENT A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 
 
Vist que el regidor de serveis socials,  en data 16 d’octubre de 2013, ha emès la següent proposta d’acord 
en relació al protocol per a la prevenció i la intervenció en situacions de maltractament a la infància i 
l’adolescència a la comarca del Bages:   
 
“El dia 15 d’abril d’ enguany va tenir lloc als Serveis Territorials d’Ensenyament de  la Catalunya Central  
la jornada de presentació del “Protocol per a la prevenció i la intervenció en situacions de 
maltractament a la infància i l’adolescència a la comarca del Bages”, elaborat per la CTIC del Bages 
(comissió tècnica interdepartamental de coordinació d’actuacions  adreçades als infants i als adolescents 
del Bages). 

La CTIC del Bages integra a professionals de tots els serveis que intervenen en la protecció dels infants i 
adolescents en situació de risc. Actualment la CTIC actua transitòriament com a comissió tècnica de la 
futura Taula Local d’Infància, a l’espera de l’aprovació del decret que  regularà la constitució de les Taules 
Territorials d’Infància creades per la llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència. 

El Protocol s’ha elaborat d’acord amb les directrius de la Direcció General d’Atenció a la Infància i  
l’Adolescència i amb subjecció a l’’art. 83 de la llei 14/2010 que disposa l’obligació de promoure 
l’establiment de protocols que assegurin una actuació integral  dels diferents serveis implicats en la 
prevenció i la detecció dels maltractaments a infants i adolescents. 

El treball d’elaboració del protocol per part dels  professionals que integren la CTIC del Bages s’ha fet 
amb el suport de les respectives institucions i amb el coneixement del  Consell d’Alcaldes.   

L’objectiu  principal del Protocol és el de  garantir, en les millors condicions possibles, la protecció dels 
infants i dels adolescents, residents o que es trobin eventualment a la comarca, de tot tipus de 
maltractament, establint mecanismes específics de coordinació, cooperació i complementació de tots els 
serveis implicats.  

En aquest moment és necessari aprovar el protocol per part de la corporació, a fi de formalitzar  la 
cooperació  entre totes les entitats implicades i l’habilitació dels respectius  professionals   per actuar 
d’acord  amb els  termes que estableix el protocol, dins del marc legal que sigui vigent en cada moment.  



 

AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 

 

 
Per tot el què s’ha exposat, es PROPOSA al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar el “Protocol per a la prevenció i la intervenció en situacions de maltractament a 
la infància i l’adolescència a la comarca del Bages”, i habilitar a tots els professionals de l’Ajuntament 
per a la seva intervenció i cooperació en el treball en xarxa que regula. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Bages, a fi que traslladi tots els acords 
institucionals d’aprovació o d’adhesió  al Protocol  a la Direcció General d’Atenció a la Infància i  
l’Adolescència de la Generalitat de Catalunya. 

TERCER.-  Encomanar el seguiment del protocol a la CTIC del Bages  i a la comissió tècnica que la 
substitueixi en el si de la futura Taula Local d’Infància del Bages.”  

Vista la proposta anterior  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. 

 

17.- MOCIÓ DE REBUIG A L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE REFORMA ADMINISTRATIVA EN 
L’ÀMBIT DE L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA I DEL REGISTRE CIVIL. 
 
En data 23 d’octubre de 2013 el Degà del Col·legi d’Advocats de Manresa, senyor Abel Pié Lacueva, s’ha 
adreçat a aquest Ajuntament per tal d’exposar les reformes que contempla l’avantprojecte de la reforma 
de la Llei de Demarcació i de Planta. En concret, aquesta norma preveu que els jutjats de Manresa acabin 
desapareixent i es traslladi tota l’activitat judicial a la ciutat de Barcelona, així com la supressió dels jutjats 
de pau del municipi. Totes aquestes mesures es fonamenten en raons econòmiques. 
 
Atès que aquesta mesura suposaria una repercussió econòmica en el propi ciutadà que s’hauria de 
desplaçar per fer gestions judicials bàsiques i, a més a més, centralitzaria la justícia sense garantir una 
major eficàcia de la mateixa, 
 
Per les motivacions exposades i a petició del Col·legi d’advocats de Manresa,  
 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Manifestar el rebuig total de l’Ajuntament a l’avantprojecte de llei que el Ministeri de Justícia ha 
presentat al Consell de Ministres amb el nom de “Anteproyecto de Ley de medidas de reforma 
administrativa en el àmbito de la Administración de Justícia y del Registro Civil”. 
 
Segon.-  Donar suport al Col·legi d’Advocats de Manresa en allò que sigui necessari per tal que es 
continuï desenvolupant l’activitat judicial en els jutjats situats a l’edifici judicial de Manresa, així com el 
manteniment dels 34 jutjats de pau i l’agrupació que en l’actualitat hi ha al partit judicial de Manresa. 
 
Tercer.- Demanar al Ministeri de Justícia que explori altres vies de modernització de la justícia sense que 
s’allunyi del criteri de proximitat al ciutadà i que aquells serveis que es puguin agrupar, com són el servei 



de comunicacions i el d’execucions, es facin dins els edificis judicials existents, amb la finalitat d’optimitzar 
i agilitzar la justícia. 
 
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord al Ministeri de Justícia, al Congrés dels Diputats i al Senat, al 
Parlament de Catalunya, al Departament de Justícia, així com al Col·legi d’Advocats de Catalunya. 
 
 
18.-  INFORMACIONS DE L’ÀREA DE TERRITORI. 
 
El senyor Barcons informa de les següents actuacions: 
 

o Arranjament del camí del Rector fins a Centelles. 
o Repassos als camins del cementiri, plaça major i escoles 
o Arranjament del camí de la Gabriela fins a Rajadell. 
o Realització de treballs per a detectar problemes en el clavegueram de Fals. 

 
La senyora Barea informa que arran dels requeriments que s’han adreçat als propietaris per a la neteja de 
parcel·les s’ha observat que hi ha nombrosos propietaris que procedeixen a la crema de tota la parcel·la, 
la qual cosa ha provocat la intervenció dels bombers en varies ocasions. També es fa l’observació que no 
es produeix, de forma generalitzada, a la tanca de parcel·les, tal com queda regulat en la vigent 
ordenança de neteja i tancament de parcel·les aprovada per l’Ajuntament. 
També informa  del trasllat de la caixa de llum que hi ha sobre les piscines antigues al mòdul. 
 
La senyora Goretti Vila informa que s’estan  elaborant  dos circuits de senderisme a la zona del Querol i 
Can Xamal d’aproximadament deu quilometres. El cost d’aquesta  actuació és la impressió i el treball de 
posar i s’aprofita material que es tenia disponible. 
 
19.-  INFORMACIONS DE L’ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES. 
 
El senyor  Eloi Hernández  informa dels següents assumptes: 
 

o De la imminent signatura dels convenis reguladors de la col·laboració de l’Ajuntament amb les 
diferents entitats del municipi en les activitats culturals. 

o De les necessitats produïdes  en el menjador escolar pel fet d’existir 17 nens que no tenen 
menjador obligatori i no han pogut ser subvencionats pel Consell Comarcal per manca de 
pressupost. Es planteja atorgar ajudes fins a finals d’any  des de l’Ajuntament. 

o De la bona resposta i bon grau de participació en la sortida realitzada amb la gent gran a Poblet i 
a l’Espluga de Francolí. 

o De la propera sortida dels veïns de Fonollosa a TV3 al programa Divendres el proper dia 27 de 
novembre. 
 

El senyor Ivan Garcia  dóna les següents informacions: 
 

o De la visita a l’Ajuntament de personal de la Creu Roja i de la seva felicitació per la gestió i bons 
resultats del banc d’aliments. 

o De les inversions previstes en equipaments: Tobogan a Canet de Fals, nou parc a Fonollosa i 
millora de la tanca de la pista de Fonollosa amb la col·laboració dels pares. 

 
20.-  INFORMACIONS DE L’ÀREA INTERNA. 



 

AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 

 

 
La senyora Baraldés informa que s’està treballant en l’elaboració del pressupost 2014 i que serà 
presentat per a la seva aprovació abans de final d’any. 
 
La senyora Barea informa de la creació de dues  borses de treball per proveir personal de substitució, en 
cas de produir-se una necessitat, de personal de neteja i d’educadors/es de la llar d’infants. 
 
21.-  PRECS I PREGUNTES. 
 
No se’n formulen 
        
Tractats tots els punts de l’ordre del dia el president aixeca la sessió a les 21,30  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 
 
 
 
 


