
 

AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 

 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 

CELEBRADA EL DIA 9 DE MAIG DE 2013 
 
 

MEMBRES ASSISTENTS 
 
Alcalde President  
1r. Tinent d’Alcalde 
2n. Tinent d’Alcalde 
3r. Tinent d’Alcalde 

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

Regidor Sr. Jordi Barcons i Jimenez 
Regidor Sr. Eloi Hernàndez i Mosella 
  
Secretària interventora  Sra. Rosa  Vilà i Pallerola 
 
Han excusat la seva assistència el regidors senyor Ernest Sánchez Molina i senyora Montserrat Barea 
Prados 
 
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. Informes de morositat 2012 

5. Compte de gestió recaptatòria de 2012: Aprovació 

6. Moció sobre l’exercici de sobirania fiscal a l’Ajuntament de Fonollosa. 

7. Moció per declarar Fonollosa com a municipi lliure de desnonaments per execució 
hipotecària i en defensa activa del dret a l’habitatge. 

8. Moció per declarar Fonollosa com a municipi lliure de “fracking” 

9. Informacions de l’Àrea de Territori. 
 

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

11. Informacions de l’Àrea Interna. 



 
12. 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 14 de 
març 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 14 de març 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 2 
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 extraordinària del Ple de l’Ajuntament celebrada el 2 de maig de 2013  
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat.  
 
2.-  DECRETS D’ALCALDIA: DONAR COMPTE I, SI S’ESCAU, RATIFICACIÓ. 

 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 27 al 68 ambdós 
inclosos. 

3.- SEGUIMENT D’ACORDS. 
 

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

 
o Ordenances fiscals 2013 reguladores de les taxes de l’escola bressol i servei de piscina 

aprovades el darrer ple celebrat: tramès l’anunci per al tràmit d’informació pública. 
 

 



 

AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 

 

4.- INFORMES DE MOROSITAT 2012 

Es dóna compte de l’informe de morositat , emès per secretaria-intervenció,  de conformitat amb allò que 
disposa l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, i que correspon al 1er, 2on, 3er i 4art trimestre 2012, 
amb els següent detall: 

Informe   
    

Exercici 2012 Trimestre 1r    

      

      Nombre Import % 
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal 56 19364,75 11,17% 
Resta de pagaments 229 153942,36 88,83% 
Pagaments totals durant el trimestre 285 173307,11 100,00% 
Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini 
legal a la data de tancament del trimestre natural 347 285471,12   
 

Informe   
    

Exercici 2012 Trimestre 2n   

      

      Nombre Import % 
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal 120 68193,76 32,95% 
Resta de pagaments 436 138775,14 67,05% 
Pagaments totals durant el trimestre 556 206968,90 100,00% 
Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini 
legal a la data de tancament del trimestre natural 57 27411,13   
 

Informe   
    

Exercici 2012 Trimestre 3r   

      

      Nombre Import % 
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal 65 14643,78 28,37% 
Resta de pagaments 87 36980,06 71,63% 
Pagaments totals durant el trimestre 152 51623,84 100,00% 
Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini 
legal a la data de tancament del trimestre natural 128 129090,51   
 

Informe   
    

Exercici 2012 Trimestre 4t   

      

      Nombre Import % 
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal 145 31588,81 30,13% 
Resta de pagaments 195 73261,59 69,87% 
Pagaments totals durant el trimestre 340 104850,40 100,00% 
Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini 
legal a la data de tancament del trimestre natural 74 192268,59   

 



 

5.- COMPTE DE GESTIÓ RECAPTATÒRIA DE 2012: APROVACIÓ 
 
Es presenta a la consideració del Ple la  proposta d’acord emesa per l’Alcaldia, en data 6 de maig de 
2013, i que es transcriu a continuació: 
 
“ Vist el compte e la gestió recaptatòria realitzada per l’Organisme de  Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona durant l’exercici 2012  i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés 
directe ,  així com les certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per l’Ajuntament de 
Fonollosa. 
 
Vist que s’ha  verificat  que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb les fons 
transferits a l’Ens. 
 
Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a cobrar, com estableix 
l’article 209,2 del RDL 2 /2004 de 5 de març pel qual s’aprova el test refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals i que importa les quanties següents: 
                                                          
Pendent de cobrament en període voluntari a 31 de desembre de 2012: 
 
Rebuts:.............................................................................               0,00€ 
Liquidacions:.....................................................................       4.082,03€ 
 
Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2012: 
 
Rebuts............................................................................     116.866,32€ 
Certificacions...................................................................    404.159,05€ 
 
Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions a favor de 
l’ORGT s’ha aplicat correctament. 
 
Atès que aquest compte ha estat informat favorablement per la secretària interventora. 
 
Proposo al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar el compte de la  gestió recaptatòria de l’exercici 2012 realitzada per l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, d’acord amb les dades transcrites en la part expositiva. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària.” 
 
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. 
 
6.- MOCIÓ SOBRE L’EXERCICI DE SOBIRANIA FISCAL A L’AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 
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Vist que els grups municipals d'ERC, CIU i PSC han presentat la moció que es transcriu a continuació 
sobre l’exercici de la sobirania fiscal a l’ajuntament de Fonollosa: 
 
“Catalunya pateix dins l’Estat espanyol un espoli fiscal continuat que afecta i agreuja la retallada de 
prestacions socials bàsiques com la sanitat, els serveis socials i l’educació, perjudica l’economia del 
nostre país i fa encara més pregona la crisi econòmica que colpeix Catalunya amb especial virulència. 
 
Simultàniament a aquest espoli fiscal, l’Estat espanyol ha demostrat una absoluta deslleialtat amb les 
institucions catalanes, amb la Generalitat i els Ajuntaments, en no satisfer-los una gran quantitat de 
deutes contrets, pressupostats i que la pròpia legislació espanyola reconeix. 
 
L’espoli fiscal i els deutes de l’Estat amb Catalunya s’ha mantingut al llarg dels anys, fins i tot mentre 
s’augmentava la càrrega fiscal que, en aquests moments, és homologable a la dels països rics d’Europa, 
mentre es reben unes prestacions socials molt allunyades de les mitjanes europees. 
 
Davant d’aquesta clamorosa situació, és del tot just que els ajuntaments catalans passin de la denúncia a 
aplicar mesures que permetin pal�liar aquest greuge, i posar les bases per a una solució definitiva. 
 
Per aconseguir l’objectiu de posar fi a l’espoli fiscal és imprescindible que tots els impostos que 
actualment paguen les institucions i els ciutadans del nostre país es liquidin a l’Agència Tributària de 
Catalunya, en lloc de fer-ho a l’Agència Tributària espanyola, que actualment recapta prop del 95% dels 
impostos suportats a Catalunya. 
 
Seguint aquestes premisses els empresaris i municipis adherits a la Plataforma “Catalunya Diu Prou”, fa 
un any que estan presentant i liquidant les seves taxes a Catalunya, tant l’ATC com l’AEAT han reconegut 
la legalitat de la seva acció amb diferents actes administratius que certifiquen el compliment de les 
obligacions tributaries dels usuaris que han escollit aquesta opció de pagament. 
 
Els Ajuntaments catalans, com a institució més propera a la ciutadania i compromesa amb les dificultats 
socials que comporta l’espoli fiscal, podem i hem de contribuir a l’objectiu de posar fi a aquest espoli que 
pateix Catalunya, exercint la sobirania fiscal i ingressant a l’Agència Tributària de Catalunya els impostos 
que fins ara ingressàvem a l’Agència Tributària espanyola.  
 
Considerem que aquest acte té la cobertura d’entitats municipalistes com l’Assemblea de Municipis per la 
Independència, que el 15 de febrer de 2013, reunida en assemblea, va aprovar per unanimitat “que tots 
els municipis adherits comencin a exercir tot seguit, la Sobirania Fiscal per la qual passin a ingressar els 
impostos dels seus treballadors (IRPF) i IVA a l’Agència Tributària Catalana, en lloc de fer-ho a l’Agència 
espanyola. Això, ho podran fer per designació del Ple o per voluntat dels seus Batlles i equips de Govern.” 
 
Per tot això, es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Demanem a l’Alcalde o Alcaldessa amb la coresponsabilitat de tots els electes que mostrin 
conformitat en aquest punt, que exerceixin la sobirania fiscal i ingressin els pagaments que hagi 
d’efectuar l'Ajuntament de Fonollosa, corresponents a l' Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 
(IRPF), i també en cas d'haver-n'hi, els corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), a l'Agència 



Tributària de Catalunya, en comptes d’efectuar-los a l'Agència Tributària espanyola com s’han realitzat 
fins ara. 
 
Segon.- Adreçar a aquells ciutadans o empreses de Fonollosa que vulguin acollir-se a aquesta pràctica a 
les plataformes, entitats o associacions que donin assessorament en aquest tema. 
 
Tercer.- Demanar a l’Alcalde que trameti aquesta proposta a l’AMI per tal de consensuar un calendari 
d’actuació conjunta que aglutini el màxim de municipis adherits a l’Associació de Municipis per la 
Independència. 
 
Quart.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a treballar coordinat amb les Associacions 
Municipalistes de Catalunya per la creació de la Hisenda pròpia. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord a la Conselleria d'Economia de la Generalitat de Catalunya, a 
l'Associació de Municipis per la Independència, a la Plataforma Catalunya Diu Prou. I a l’Agència 
Tributària 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. 
 
7.- MOCIÓ PER DECLARAR FONOLLOSA COM A MUNICIPI LLIURE DE DESNONAMENTS PER 
EXECUCIÓ HIPOTECÀRIA I EN DEFENSA ACTIVA DEL DRET A L’HABITATGE. 
 
Vist que els grups municipals d'ERC, CIU i PSC han presentat la moció que es transcriu a continuació per 
a declarar Fonollosa com a municipi lliure de desnonaments per execució hipotecaria i en defensa activa 
del dret a l'habitatge: 
 
“Atès que abans de l’esclat de la crisi les entitats financeres van facilitar préstec per damunt del valor de 
l’habitatge a milers de famílies que comprometien més del 50% del seus ingressos i amb uns terminis 
cada vegada més llargs, cosa que ha contribuït a generar un dels sobre-endeutaments privats més alts 
del món. 
 
Atès que segons les dades del Consell General del Poder Judicial, en matèria d'execucions hipotecàries, i 
tal com ja va predir la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, el 2012 s'aprecia un increment dels 
procediments: 67.537 entre gener i setembre. En el mateix període de l'any anterior s'havien produït 
57.103. Això és a causa de l'aprofundiment de la crisi i l'augment de l'atur, però també és fruit dels 
refinançaments realitzats pels bancs en anys anteriors per amagar les seves pèrdues en els balanços.  
 
Atès que quan això succeeix, les famílies no només s'enfronten a la pèrdua del seu habitatge sinó també 
a una condemna financera de per vida: l'entitat bancària interposa una demanda i s'inicia el procés 
d'execució hipotecària que finalitza amb la subhasta de l'immoble. Si la subhasta queda deserta (cosa 
que en l'actual context de crisi succeeix en més del 90% dels casos), amb la llei vigent l'entitat bancària 
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s'adjudica l'habitatge pel 50% del valor de taxació i segueix reclamant el pagament de el deute restant, 
més els interessos i costes judicials, a les persones en situació d'insolvència, mitjançant l'embargament 
de nòmines, comptes, etc, així com embargaments als avaladors. És a dir, a més de perdre l'habitatge, 
milers de famílies s'enfronten a una situació que es tradueix en una condemna a l'exclusió social 
 
Atès que aquesta legislació que permet que les entitats financeres s'adjudiquin els habitatges pel 50% del 
valor de taxació no només és anòmala i no té comparativa amb les legislacions d'altres països del nostre 
entorn, (sinó que a més era desconeguda per les famílies quan van signar els contractes hipotecaris). Fet 
que es suma a la publicitat enganyosa amb la que es van comercialitzar la majoria d'aquestes hipoteques, 
a la sobrevaloració en les taxacions i al llenguatge de difícil comprensió utilitzat en els contractes i, que 
ara es descobreix que en molts casos amagava algunes clàusules abusives, com és el cas de les 
clàusules sòl. 
 
Atès que considerem inadmissible i totalment injust que en un Estat social i democràtic de dret, totes les 
conseqüències de la crisi recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte hipotecari i en canvi les 
entitats financeres, en bona mesura responsables de l'actual crisi, rebin ajudes milionàries que surten dels 
impostos, sense haver d'assumir 
cap responsabilitat, alhora que segueixen generant milers de milions de beneficis anuals. Considerant 
que tot el aquí exposat vulnera l'actual marc jurídic, ja que el dret a l'habitatge és un mandat 
constitucional, especialment recollit en l'article 47 de la Constitució espanyola, que diu: 
"Tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne i adequat. Els poders públics promouran les 
condicions necessàries i establiran les normes pertinents per fer efectiu aquest dret ... " 
però també en l'article 33, que limita clarament el dret a la propietat privada al compliment de la seva 
funció social (i que a dia d'avui s'incompleix sistemàticament en els pisos buits acumulats per bancs i 
caixes), o en el article 24, que garanteix la tutela judicial (vulnerat en els processos de execucions 
hipotecàries on es produeix clara indefensió). així com els compromisos jurídics en matèria de dret a 
l'habitatge assumits per l'estat espanyol en ratificar tractats internacionals vinculants com són, entre 
altres, la Declaració Universal de Drets Humans (article 25) i el Pacte Internacional de Drets Econòmics, 
socials i Culturals (Article 11), especialment a partir de la seva Observació General número 4 -que 
concreta el contingut del dret a un habitatge adequat i l'Observació General n º 7- que defineix els 
desallotjaments forçosos com una de les principals vulneracions del dret a l'habitatge. 
 
Atès que tot el aquí exposat depèn bàsicament d'una normativa de competència estatal, però els efectes 
dramàtics es concreten en l'àmbit municipal, ja que és als ajuntaments a on es dirigeixen majoritàriament 
les persones i famílies afectades a la recerca d'ajuda. Així, els ajuntaments es converteixen en doblement 
perjudicats: en primer lloc perquè es vulneren els drets fonamentals dels seus ciutadans, en segon lloc, 
perquè en ple context de crisi, quan els recursos són més escassos que mai, reben totes les peticions 
d'ajuda de les persones i famílies empobrides. 
 
Considerant que la pèrdua d'habitatge priva a l'individu o la família de tota residència, i que, al seu torn, 
l'absència de residència els exclou de tota via administrativa, comportant per això la pèrdua de drets, 
impedint a les persones afectades realitzar-se tant professional com familiarment. 
 
Atès que al Bages s’ha constituït la Plataforma d’Afectades per l’Hipoteca i el Capitalisme PAHC Bages 
per intentar donar resposta als possibles afectats i, ha establert un protocol d'actuació coordinat entre 
habitatge i serveis socials, tot i que saben que la solució a la problemàtica és competència estatal, els 



seus efectes dramàtics es concreten en l'àmbit municipal, i és als ajuntament on s'adrecen 
majoritàriament les persones i famílies.  
 
Atès que al darrera de cada desnonament hipotecari, -encara més quan suposen el manteniment d’un 
deute en forma de condemna financera- hi trobem una situació realment dramàtica, i una injustícia social. 
El grups municipals signants creiem i estem convençuts que aquestes situacions no es resolen amb 
accions judicial ni policials, sinó amb mesures polítiques i socials.  
 
Atès que, malgrat els avenços en coordinació de l’assessoria legal a algunes persones afectades, 
aquestes mesures no han servit per aturar els desnonaments ni per aconseguir increments significatius 
de resolucions favorables als afectats amb la dació en pagament de la vivenda. 
 
Lamentem que no s’hagi treballat sincerament per trobar una solució al drama dels desnonaments. De fet 
la declaració dels alcaldes i alcaldesses rebutja el Reial Decret aprovat pel Govern perquè “ no soluciona 
el problema en la seva dimensió real, ja que queden excloses de les mesures milers de famílies que 
seguiran patint igual que ara la seva dramàtica situació.  
 
Denunciem que no es té un compromís ferm dels actors polítics i financers per tal de reformar en 
profunditat la normativa en matèria hipotecària per acabar amb els actuals abusos dels bancs.  
 
Per tot això proposem al Ple de l'Ajuntament de Fonollosa l’adopció dels acords següents: 
 
1.Declarar Fonollosa el recolzament d’aquesta Corporació Local a la ILP presentada per la PAH en el 
Parlament de l’Estat Espanyol i declarar-lo lliure de desnonaments per execució hipotecaria.  

 
2. Sol�licitar a les instàncies judicials generals i locals que es paralitzin tots els desnonaments 
d’execucions hipotecàries en els habitatges de primera residència, fins que entri en vigor el nou marc 
legal. En tot cas, la paralització d’aquests desnonaments ha de suposar també, la paralització dels 
interessos de demora del deute. Entre els canvis legislatius proposats, es demana la reforma profunda de 
la Llei Hipotecària així com la incorporació de la dació en pagament com a última solució en el cas de 
pèrdua de l’habitatge. 
 
3. Reclamar l’existència d’una legislació de “segona oportunitat “ per a les famílies així com la recerca 
d’una solució per a aquelles persones que han patit el desnonament amb anterioritat.  
 
4. Davant la impossibilitat per part dels ajuntament d’ampliar el parc públic d’habitatges de lloguer social, 
demanar que les entitats financeres cedeixin el seu parc d’habitatges buits als ajuntaments per 
emergències socials.  
 
5. Continuar oferint des de l’Ajuntament un servei d’orientació, assessorament i mediació adreçat a les 
persones amb dificultats de pagament de crèdits hipotecaris i risc de pèrdua de domicili habitual, i a les 
immerses en procediments d’execució hipotecària, per tal de trobar alternatives que no comportin la 
negació del dret a l’habitatge. 
 
6. Una revisió dels protocols d’actuació de serveis socials perquè, entre altres coses, cap família sigui 
amenaçada de perdre la custòdia dels seus fills a causa d’un desnonament i per aconseguir ajornaments, 
com  per exemple sol�licitant al jutjat la suspensió del llançament motivada per la recerca d’un allotjament 
alternatiu. 
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7. Fer possible un servei de seguiment periòdic de la situació global de l’habitatge a Fonollosa, en 
especial dels processos d’execució hipotecària i desnonaments, sol�licitant als jutjats, informació sobre els 
processos en curs i els d'execució previstos mitjançant una Comissió Mixta presidida per l’ajuntament 
amb la participació d’altres actors com els organismes judicials locals i la Plataforma d’Afectades per l 
Hipoteca del Bages. 
 
8. Decretar l’exempció del pagament de l’impost de plusvàlua (Impost sobre l’increment de valor de 
terrenys de naturalesa urbana), per les persones afectades que pateixin la pèrdua de la seva vivenda en 
subhasta i per aquelles que aconsegueixin la dació de la vivenda en pagament del deute. 
 
10. No fer cap desnonament com a conseqüència del procés d’embargament executiu resultant dels 
impagaments de per les quotes del projecte d’urbanització de Canet de Fals, en les casos en que els 
veïns afectats puguin aportar documentació que demostri que l’habitatge afectat és la seva residència 
habitual i ho ha estat durant els darrers 3 anys. 
 
11. Assumir el compromís per part de l’Ajuntament de buscar els recursos econòmics per reconvertir els 
habitages de la seva propietat   en habitatges per a lloguer social, sota els criteris establerts per l’Àrea de 
Serveis a les persones. 
 
12. Sol�licitar a les autoritats competents la interposició de demandes a aquells directius del sector 
bancari que han rebut indemnitzacions desmesurades per la extinció del seu lloc de treball i 
responsabilitats, quan es demostri que han estat co-particeps de males pràctiques per taxacions de 
immobles sobrevalorades i venda de productes financers amagant informació sobre clàusules abusives 
 
13   Sol�licitar a les autoritats competents en la matèria que el retorn de les quantitats percebudes 
reverteixi directament en programes d’habitatge social tutelats per la Generalitat de Catalunya. 
 
14. Donar trasllat d’aquests acords a la Comissió d’Habitatge del Congres dels Diputats i als diferents 
grups parlamentaris, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a l’Associació Espanyola de la Banca AEB i a 
la CECA (Confederació Española de Cajas de Ahorro), al cap de la policia local i , als Directors/es de les 
entitats bancàries  que disposin d'oficines en el nostre terme municipal, a la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca, a la Plataforma Stop Desnonaments, a la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca i el 
Capitalisme del Bages i a les Associacions de Veïns del municipi.  
 
No obstant el Ple decidirà”. 
 

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. 
 
 
8.- MOCIÓ PER DECLARAR FONOLLOSA COM A MUNICIPI LLIURE DE “FRACKING” 
 



Vista la moció que han presentat els grups municipals d'ERC, CIU i PSC per tal de  declarar Fonollosa 
municipi lliure de fracking, i que es transcriu a continuació: 

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 
Conscients que en els últims temps han proliferat les SOL�LICITUDS DE PERMISOS per part de diverses 
empreses per tal de fer prospeccions d’hidrocarburs no convencionals, tant al govern d’Espanya com al 
de la Generalitat. 
 
Conscients que en la TRAMITACIÓ I FORMALITZACIÓ d’aquestes sol�licituds no s’ha tingut en compte i 
no s’ha informat les corporacions i entitats locals directament afectades ni tampoc a la població en 
general. 
 
Conscients que el MÈTODE D’EXPLOTACIÓ que s’utilitza per la investigació i l’extracció d’aquests 
hidrocarburs és l’anomenat de fractura hidràulica o “fracking”, mètode enormement agressiu pel territori. 
 
Conscients que la DESPESA D’AIGUA que exigeixen aquestes activitats és absolutament inadmissible  
pels nostres nuclis i en el nostre territori, en els quals és aquest un bé escàs i cada cop més preuat. 
 
Conscients que la més que probable CONTAMINACIÓ DELS AQÜÍFERS seria IRREVERSIBLE,  amb 
compostos químics directament filtrats dels treballs d’exploració i explotació. 
 
Conscients que les perforacions i la fractura de les roques poden causar MOVIMENTS SÍSMICS. 
 
Conscients de l’alteració PAISATGÍSTICA deguda a la proliferació dels pous d’extracció amb tota la 
infraestructura que suposa d’instal�lacions, emmagatzematge i tràfic, anorrearia totalment el mosaic agrari 
i forestal del territori. 
 
Conscients de que aquests IMPACTES AMBIENTALS són negatius per la fauna, la vegetació i la mateixa 
salut de les persones. 
 
Conscients que la toxicitat de l’aire i l’aigua perjudicaria greument el SECTOR AGROALIMENTARI en 
elqual es basa bona part de l’economia del territori. 
 
Conscients que aquests impactes son negatius per altres sectors vinculats al medi natural i al paisatge, 
especialment el TURISME, que veurien devastats molts dels seus projectes de present i de futur.  
 
Conscients que aquesta activitat es  desenvolupa de forma excloent i depredadora de les vies de creació 
de riquesa arrelades al país i porta a la CONDEMNA ECONÒMICA dels nuclis rurals un cop passada la 
fase d’extracció de gas. 
 
Conscients que les empreses que sol�liciten els permisos responen únicament a interessos econòmics de 
CORPORACIONS MULTINACIONALS, alienes al nostre país, i a l’especulació borsària a partir dels 
recursos energètics. 
 
Conscients que el MODEL ENERGÈTIC en el que es fonamenta,  basat en la continuació de l’explotació 
de recursos fòssils, és un model obsolet que perllonga la dependència dels hidrocarburs i és el causant 
del canvi climàtic i de crisis politico-econòmiques. 
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Conscients que el MODEL DE DESENVOLUPAMENT que volem està més basat en la racionalització de 
l’ús d’energia, en la recerca energies alternatives, en l’eficiència energètica, en l’ús intel�ligent dels 
recursos naturals i en una economia social i econòmica sostenible. 
 
Conscients que acollim i fem nostre el PACTE ENTRE ALCALDES que la Unió Europea promou per 
actuar a nivell local contra l’escalfament global, reduint les emissions de CO2 i promoure la cultura de 
l’eficiència energètica. 

Conscients que la programació d’aquestes explotacions es fa incomplint de forma flagrant les 
DISPOSICIONS DE LES NORMATIVES URBANÍSTIQUES, creant greuges comparatius amb activitats 
locals i menystenint l’ordenament del territori.  
 
Conscients que aquest mètode d’extracció ha estat PROHIBIT a països com França, Irlanda, Bulgària, 
Romania, Txèquia i alguns estats alemanys, i ha generat gran conflictivitat social a països com el Regne 
Unit o els Estats Units, després de patir-ne les conseqüències. La mateixa UE sosté en un informe dels 
perill que comporta tot i utilitzar-se correctament la tècnica. 
 
Conscients que la fase de PROSPECCIONS és tan perjudicial com la fase d’explotació, ja que s’han 
d’injectar els mateixos productes químics per portar-la a terme.  
 
Per tot això, proposem que el Ple de l'Ajuntament de Fonollosa adopti els següents: 

ACORDS 
 
Fins a conèixer l’informe del Grup de treball de la Generalitat, que va ser encarregat en data 12 de febrer 
de 2013 i que ha d’estar enllestit en el termini de 3 mesos: 
 

1. Declarar Fonollosa municipi lliure de fractura hidràulica o “fracking”. 
2. Manifestar el malestar i preocupació per la posada en marxa d’explotació  d’hidrocarburs 

mitjançant la fractura hidràulica.  

3. Instar a la Generalitat de Catalunya per tal que el Departament d’Empresa i Ocupació no autoritzi 
cap projecte d’investigació o explotació d’hidrocarburs.  

4. Instar a la Generalitat de Catalunya a que declari tot el territori de Catalunya zona lliure de 
fracking.  

5. Instar al Govern d’Espanya a que, com han fet França o Irlanda, prohibeixi la utilització del 
fracking.  

6. Comunicar aquest acord a:  
• Govern d’Espanya. 
• Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç  

• Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí  
• Govern de la Generalitat de Catalunya  
• Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya  
• Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 

• Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya 
• Diputacions de Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona 
• Consell Comarcal del Bages 
• Federació Espanyola de Municipis i Províncies  



• Federació de Municipis de Catalunya 
• Associació Catalana de Municipis 

 
No obstant, el Ple decidirà”. 

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. 
 
9.- INFORMACIONS DE L’ÀREA DE TERRITORI. 
 
El Senyor  Barcons informa de l’arranjament que s’està efectuant del camí de Sant Andreu a Camps, i 
que finalitzarà la setmana que ve. 
 
10.- INFORMACIONS DE L’ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES. 
 
El Senyor Eloi Hernàndez i Mosella  informa dels següents assumptes: 
 

o De la reunió celebrada a la llar d’infants Reixics per tal de presentar la nova proposta de taxes 
pel curs vinent, elaborada tenint en compte les necessitats expressades per les famílies en 
l’enquesta que varen tenir l’oportunitat de complimentar. 

o De la jornada de portes obertes realitzada el passat diumenge a la llar d’infants i de l’inici del 
període d’inscripció que serà fins el proper 17 de maig. 

o De l’imminent organització del casal d’estiu Inter municipal. 
o De  la formalització del conveni de dinamització de la gen gran i de la incorporació de la 

professional que el durà a terme. 
o De les previsions d’iniciar un casal de la gen gran a Canet de Fals i també de concretar 

actuacions de la dinamitzadora al casal de la gen gran de Fals 
o De l’organització d’una sortida per la gen gran a “Girona temps de flors” el dia 15 de maig. 

 
El Senyor Ivan Garcia dóna les següents informacions: 
 

o De la celebració el proper diumenge de la segona edició de corredors de muntanya. L’esmentada 
activitat té com a objectius potenciar les activitats culturals i naturals del municipi amb la 
participació de les empreses locals i comarcals. 

 
 
11.- INFORMACIONS DE L’ÀREA INTERNA. 
 
La Senyora Baraldés informa dels següents temes: 
 

o De que s’està procedint a les operacions de tancament de l’exercici 2012 per tal d’aprovar la 
liquidació el més aviat possible. 
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o De les previsions d’elaboració del pressupost 2013, que requerirà un pla econòmic financer per a 
la seva aprovació. 
 

12.- PRECS I PREGUNTES. 
 
No se’n formulen 
        
Tractats tots els punts de l’ordre del dia el president aixeca la sessió a les 22 hores  i per que quedi 
constància del que s’ha tractat i dels acords adoptats s’estén la present acta que jo, la Secretària, 
CERTIFICO. 
 
Vist-i-plau      La Secretària,  
l’Alcalde  
 
 
 
 
 
Jaume Serarols i Beltran                                                                       Rosa Vilà i Pallerola 
 
 
 
 


