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

CELEBRADA EL DIA 08 D’ABRIL  DE 2014 
 
 

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

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

Regidor 
Regidor 
Regidor 
Regidora 
Regidora 

Sr. Jordi Barcons i Jimenez 
Sr. Eloi Hernández  i  Mosella 
Sr. Xavier Camarasa i Palomes 
Sra. Goretti Vila i  Fàbregas 
Sra. Montserrat Barea i Prados 
 

Secretària interventora accidental Sra. Maria Serra Llaugí 
 
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 accidental de la Corporació, als efectes de celebrar sessió extraordinària  amb 
el següent: 
 
ORDRE DEL DIA: 
 

1. Pla d’Acció d’energia Sostenible (PAES): aprovació inicial 
2. Aprovació del Conveni de col·laboració entre la Diputació  de Barcelona i l’Ajuntament de 

Fonollosa sobre les obres d’estabilització  del talús de la Ctra.BV3008,p.k.6,000-6126. 
3. Adhesió a la pròrroga de l’Acord  marc de subministrament d’energia elèctrica destinat als 

ens locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català per el Desenvolupament Local a 
l’empresa Endesa Energia,S.A.U. 

4. Aprovació de les actes de les operacions de delimitació del terme municipal de Fonollosa 
5. Informacions de l’Àrea de Territori. 
6. Informacions d ‘Àrea de Serveis a les Persones. 
7. Informacions de l’Àrea Interna. 

 
 
El Sr. Alcalde excusa l’assistència del senyor Ivan Garcia Fernàndez 
 
Comprovat el quòrum d’assistència el President disposa l’inici de la sessió. 
 

1. PLA D’ACCIÓ D’ENERGIA SOSTENIBLE (PAES): APROVACIÓ INICIAL 
Vista la proposta d’acord que ha estat emesa pel Regidor d’ Urbanisme i Medi Ambient , en data  4 d’abril 
de 2014, en relació a l’aprovació del Pla d’energia Sostenible PAES de Fonollosa, que es transcriu a 
continuació: 
 
“1.‐ Antecedents de fet 



 
I. El Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 12 de juliol de 2012, va prendre entre d'altres, 

l'acord d'adhesió al pacte d'Alcaldes per a la reducció de les emissions del CO2. 
 

II. L’esmentat pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin, 
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2, mitjançant 
actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.   

III. En data 27 de novembre de 2012, el Vicepresident tercer i President Delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat de a Diputació de Barcelona va aprovar un recurs tècnic consistent en la 
redacció del “Pla d’acció per l’energia sostenible del municipi de Fonollosa (PAES)”, en el marc 
del règim de concertació de l’àmbit de suport a serveis i activitats del Pla de concertació Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015 i es va adjudicar el contracte menor a  l’empresa GRECCAT, S.L.  

IV. L'empresa GRECCAT  ha redactat i lliurat el PLA D'ACCIÓ DE L'ENERGIA SOSTENIBLE 
(PAES),  en data 4 de febrer de 2014, el qual consta dels següents documents: 

 
 Document 1. PAES 

 Introducció  
 Avaluació d’emissions 
 Diagnosi i estratègia energètica 
 Pla d’acció 
 Pla de seguiment 

 Document 2. Procés de participació 
 Document 3. Annexes 
 Document 4. Document de síntesi 

 
V. Consta a l'expedient administratiu, informe emès per la tècnica municipal de medi ambient, en 

data d'avui, en el qual s'informa favorablement el PAES. 

 

2.- Fonaments de dret: 

 

1er.- El PAES, en tant que document que vincula l'actuació municipal en matèria de medi ambient i canvi 
climàtic, ha d'ésser objecte d'informació pública, per un termini de 30 dies hàbils, als efectes que totes 
aquelles persones que tinguin interès puguin examinar l'expedient, i formular les al·legacions que creguin 
adient. 

 

2on.- La normativa d'aplicació és la continguda a les normes jurídiques i convenis següents: 

 

 Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL). 

 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 (TRLMC). 

 Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú (LRJPAC). 

 Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya (LRJPAPC). 

 Pacte d'alcaldes per a la reducció de les emissions de CO2. 
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3er.- L'òrgan competent per a la seva aprovació és el ple de la Corporació, a l’empara d’allò que disposa 
l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), amb el quòrum 
de majori simple. 

En conseqüència de tot el què s'ha exposat, es proposa que per part del Ple de la Corporació, sigui 
adoptat el següent 

ACORD 

 

PRIMER:  APROVAR INICIALMENT el PLA D'ACCIÓ DE L'ENERGIA SOSTENIBLE (PAES) del municipi 
de Fonollosa, lliurat per la Diputació de Barcelona i redactat per l’enginyeria GRECCAT, S.L., en els seus 
propis termes, que inclou els següents documents: 

 Document 1. PAES 
 Introducció  
 Avaluació d’emissions 
 Diagnosi i estratègia energètica 
 Pla d’acció 
 Pla de seguiment 

 Document 2. Procés de participació 
 Document 3. Annexes 
 Document 4. Document de síntesi 

 

En base als antecedents de fet, i fonaments de dret, que figuren a la part expositiva d'aquesta proposta 
d'acord. 
 
SEGON:  SOTMETRE l'expedient i el PAES, al tràmit d'informació pública per un termini 30 dies hàbils, 
comptats des de l'endemà de la inserció del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, al 
Tauler d'Anuncis i a la pàgina WEB de l'Ajuntament, per tal que totes aquelles persones que tinguin 
interès puguin examinar-ho i formular les al·legacions que creguin adients. 

TERCER:  DETERMINAR que transcorregut el període d’exposició pública, sense haver-se presentat 
al.legacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats, sense necessitat d'un nou acord 
plenari. 
 
QUART: FACULTAR a l'Alcaldia – Presidència d'aquesta Corporació Municipal, per a l'execució del 
present ACORD, i per a la signatura de quants documents siguin necessaris a l'efecte. 
 
CINQUÈ: NOTIFICAR el present acord a la Diputació de Barcelona, i delegar-li la presentació davant la 
COMISSIÓ EUROPEA dels documents corresponents al PAES de Fonollosa. 

 

No obstant això, el PLE DE LA CORPORACIÓ, resoldrà el què cregui més adient”. 

Vista la proposta anterior S’ACORDA: 

 

PRIMER.- Aprovar , en tots els seus termes, la proposta transcrita en la part expositiva del present acord. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat aprovat per unanimitat 
 
INTERVENCIONS: 



El Sr. Joan Grau , Regidor d’urbanisme i Medi ambient fa  un petit resum del que és el PAES, exposant el 
següent:  
 És un document elaborat  per l’empresa Greccat,SL amb finançament 100% de la Diputació  de 
Barcelona i amb un cost aproximat de  15.000 euros, com a conseqüència del compromís d’adhesió al 
pacte alcaldes. El PAES és  una iniciativa a nivell europeu  que pretén traslladar  la responsabilitat als  
governs locals, de reduir CO2 i estalvi energètic, per ser més  efectiva. El fet d’esta adherit  permet 
demanar finançament  pels projectes a desenvolupar dins el municipi, mitjançant  la línia de suport  del 
programa Elena.  
Aquest document té com a  referència les emissions de CO2 de l’any 2005 hi ha d’arribar al 2020, amb  
una reducció del 20% . 

En mandats anteriors, ja  es van emprendre accions millorant  l’eficiència energètica d’algunes àrees , 
part d’enllumenat públic , calderes de biomassa de la llar d’infants, havent-se produït una reducció 
importat a nivell municipal. No obstant, segons els redactors del projecte s’hauria de reduir 1279 tones 
anuals a nivell municipal. 

El fet de reduir CO2 comporta un estalvi energètic, però també un estalvi econòmic.  

Exposa que per poder portar a terme aquest  PAES s’hauria  de fer inversions importants, la qual cosa 
suposaria  buscar finançament a nivell europeu. 

 

Comenta que en termes generals les propostes de reducció les podríem classificar en 6 àrees: 

 Accions en els mateixos serveis  i equipaments de  l’ajuntament. 

 Accions en el transport. 

 Accions  de planificació energètica. 

 Accions de producció local d’energia. 

 Accions de participació ciutadana. 

 Adquisició de bens públics i serveis... 

 

Les inversions que es podrien realitzar  i que suposen un  cost estimat podrien ser  

L ‘implantació d’un sistema de comptabilitat energètica,  amb una estimació de 10.000 euros, que en 
principi ens podríem adherir al Consell Comarcal. 

Substitució de lluminària per baix consum ,  enllumenat públic, ja executada parcialment. 

Incorporació de reguladors de  fluxos a capçalera a enllumenat públic amb un cost estimat de 44.000  
euros, 

 Millora  equipaments municipals, executats parcialment, finestres Escoles. 

Té com objectius una proposta excepcional   de 465.000 euros  per  utilitzar cobertes Ajuntament i 
escoles per produir  energia fotovoltaica   , implantació de camps solars fotovoltaics privats, ja existents . 



 
AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 

 
Planificació  ordenança de construcció sostenible. Programes de participació ciutadana, sensibilització 
incentivació millora d’aïllaments. 

Fomentar renovació bombetes en el sector privat mitjançant campanyes de sensibilització i  millorar 
calderes. 

Renovació parc mòbil privat. ... 

En conclusió el PAES és un compromís  genèric per reduir les emissions de CO2 en aquest municipi. 

El Sr. Alcalde   manifesta que aquest  pacte és una declaració d’intencions  d’una sèrie de mesures que 
proposen que s’han  d’anar treballant sobre la marxa. El PAES  es cosa de tots afectant tant a 
l’Administració  com als veïns  ja que  en el supòsit que en el   l’any 2020 no s’hagés complert  no hi ha 
cap amonestació. 

 
 
2.- APROVACIÓ  DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
L’AJUNTAMENT  DE FONOLLOSA SOBRE LES OBRES D’ESTABILITZACIÓ DEL TALÚS DE LA 
CTRA. BV-3008,P.K.6,000-6,126. 
 
Vista la proposta d’acord que ha estat emesa pel Regidor d’ Urbanisme i Medi Ambient , en data  4 d’abril 
de 2014, en relació a l’aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Fonollosa sobre les obres d’estabilització del talús de la Ctra. BV-3008, PK.6,000-6,126, 
que es transcriu a continuació: 
 
“1.- Antecedents de fet: 
 

I. Per decret de l’Alcaldia núm. 54/2014 de data 4 d'abril de 2014, es va incoar un expedient 
administratiu amb la finalitat de tramitar i aprovar, si s’escau, un conveni  de col·laboració a 
formalitzar  entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Fonollosa, sobre les obres 
d’estabilització del talús de la ctra. BV3008, p.k. 6,000-6,125,amb la finalitat de garantir la seguretat 
viaria i evitar així danys a persones i béns. 
 

II. En la mateixa data, la Secretària Interventora accidental ha emès un  informe jurídic i econòmic 
amb caràcter favorable a la tramitació i aprovació del referit conveni tenint en compte  les 
consideracions del mateix. 

 
III.  El conveni  de col·laboració  a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 

Fonollosa, sobre les obres d’estabilització del talús de la ctra. BV3008, p.k. 6,000-6,125 va ser 
aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 13 de març de 2014. 

 
IV. Aquest conveni ha de regular les obligacions derivades de l'execució de les obres del projecte 

constructiu "Estabilització del talús situat a la carretera BV-3008, entre els p.k. 6,000-6,126 T.m. 
Fonollosa", les quals seran executades i licitades per la Diputació de Barcelona, qui assumirà 
també, la direcció  facultativa i la coordinació de seguretat i salut, d'acord amb pacte segon del 
referit conveni. 

 
2.- Fonaments de dret: 
 



1r.-Normativa aplicable: 
 
 La normativa aplicable és la següent: 
 

 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. 

 Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. 
 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels 

ens locals (ROAS). 
 Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 

procediment administratiu comú.  
 Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el 

reglament de desenvolupament de la Llei, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de 
desembre. 

 La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i ratificada per 
instrument de 20 de gener de 1988. 

  Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. 

 Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic. 

 Decret 293/2003, de 18 de novembre , el qual s’aprova el Reglament General de Carreteres. 
 Decret Legislatiu 2/2009 de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Carreteres. 

 
2n.- Clàusules del conveni. 
 
 El conveni es regeix per les seves clàusules  i en allò que no estigui previst a les mateixes, pels articles 
303 al 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens local. 
 
3r.-Articulació jurídica de la col·laboració. 
 
 La formalització del present conveni troba la seva cobertura jurídica a l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú 
(LRJPAC) i als articles del 107 al 112 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, en el qual es regulen el règim jurídic, la forma i contingut, 
el procediment i expedient i l'eficàcia i publicitat. 
 
4rt.-Titularitat de la finca objecte d’actuació. 
 
De conformitat amb les dades obrants en aquest  Ajuntament com a referents el projecte de reparcel.lació 
de la urbanització de Canet de Fals, les dades registrals inscrites al Registre de la Propietat núm. 2 de 
Manresa i les dades cadastrals resulta que la finca objecte d’actuació és de titularitat municipal amb les 
dades següents: 
 
-Referència cadastral número 5737454CG9253N0001AM 
-Inscripció registral :Tom 3426, Llibre 56 de Fonollosa, Foli 174, Finca 2249, Inscripció 1a. 
 
 
 
 
5è.-Àmbit Pressupostari. 
 
Segons el contingut del conveni, en concret el pacte segon, el cost de les obres va a càrrec de la 
Diputació de Barcelona, si bé l’Ajuntament adquireix determinats compromisos que faran necessària una 
dotació pressupostària per assumir les mateixos. 
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D’acord amb l’esmentat pacte segon d’aquest conveni, tot  i que també la direcció de les obres serà 
finançada per la mateixa Diputació, l’Ajuntament de Fonollosa haurà de nomenar un tècnic pel seguiment 
de les mateixes , a càrrec de l’Ajuntament. 
 
A la partida 151. 22706 del vigent pressupost de despeses, actualment prorrogat de l’exercici 2013, 
existeix consignació suficient per atendre aquesta despesa. 
 
6è.-Òrgan competent 
 
 L’aprovació d’aquest expedient i del conveni de què porta causa,  correspon al Ple de la Corporació de 
conformitat amb allò que disposa l’art. 22 de la Llei 7/1985 (LRBRL) i 52 de l Decret Legislatiu 2/2003 
(TRLMC). 
 
En conseqüència de tot el què s'ha exposat, es proposa que per part de la PLE DE LA CORPORACIÓ 
siguin adoptats el següents  
 

ACORDS: 
 
Primer: APROVAR la minuta  o esborrany del Conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Fonollosa, sobre les obres d’estabilització del talús de la ctra. BV3008, p.k. 
6,000-6,125. que s’adjunta, en els seus propis termes, en base als antecedents de fet i fonaments de dret 
que figuren a la part expositiva d’aquesta proposta d’acord. 
 
Segon: ADQUIRIR els compromisos municipals que a continuació es detallen en compliment de les 
previsions del pacte segon del conveni de referència: 
 

a) ACCEPTAR  el projecte constructiu anomenat “Estabilització del talús situat a la carretera BV-
3008 entre els p.k. 6,000 al 6,126 del terme municipal de Fonollosa “ (Codi:4024OB01), tramès 
per la Diputació de Barcelona. 
 

b) AUTORITZAR a la Diputació de Barcelona per executar les obres del projecte anomenat 
“Estabilització del talús situat a la carretera BV-3008 entre els p.k. 6,000 al 6,126 del terme 
municipal de Fonollosa “ (Codi:4024OB01). 
 

c) EFECTUAR  el seguiment de l’execució de les obres a càrrec dels tècnics que designi aquest 
Ajuntament. 
 

d) COL.LABORAR amb la Diputació de Barcelona en les tasques accessòries a l’obra com poden 
ser ajudes a la vialitat, informació veïnal, etc. 
 

e) AUTORITZAR la cessió temporal i gratuïta a favor de la Diputació de Barcelona, durant el 
transcurs de les obres, dels terrenys municipals necessaris per a ocupacions associades a 
l’execució de les obres. 
 

f)  NOMENAR el Sr. Jaume Arimany Pujol, arquitecte tècnic municipal, com a tècnic municipal 
encarregat de fer el seguiment de les obres per part de l'Ajuntament. 

 
Tercer: AUTORITZAR la despesa que suposa la designació dels tècnics per part d’aquest Ajuntament 
amb càrrec a la partida 151.22706 del pressupost de la Corporació, actualment prorrogat de l’exercici 
2013. 
 



Quart: AUTORITZAR al Sr. Alcalde -President d’aquest Ajuntament, així com a la Sra. secretària – 
interventora accidental, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per fer efectiu aquest 
acord. 
 
Cinquè: COMUNICAR aquest acord a la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Sisè: TRAMETRE un exemplar del referit conveni, juntament amb una còpia de l’acord adoptat a la 
Direcció General de l’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb allò que 
disposa l’article 309 del ROAS aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
No obstant això, el Ple de la Corporació resoldrà el què cregui més adient.” 
 
Vista la proposta anterior S’ACORDA: 

 

PRIMER.- Aprovar , en tots els seus termes, la proposta transcrita en la part expositiva del present acord. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat aprovat per unanimitat. 
 
 
 
3.-ADHESIÓ A LA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA 
ELÈCTRICA DESTINAT ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ 
PER EL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERÍA , S.A.U. 
 
El Sr. Alcalde manifesta  que s’ha de retirar de l’ordre del dia, ja que per problemes informàtics no s’ha 
pogut dur a terme la documentació necessària. 
 
4.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL 
DE FONOLLOSA. 
 
Vista la proposta d’acord que ha estat emesa per l’Alcalde-President  , en data  3 d’abril de 2014, en 
relació a l’aprovació de les actes  de les operacions de delimitació del terme municipal  de Fonollosa i 
Sant Joan de Vilatorrada ,Fonollosa i Manresa, Fonollosa i Sant Mateu de Bages i Fonollosa i Aguilar de 
Segarra, que es transcriu a continuació: 
 
“El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, en el seu article 28.1 estableix que el Govern de la Generalitat ha 
d’impulsar l’elaboració del Mapa municipal i comarcal de Catalunya. 
 
Per escrit de data 18 de juny de 2012 (RE 748/2012) el Director General d’Administració Local de la 
Generalitat de Catalunya comunica l’inici d’elaboració del Mapa municipal de Fonollosa i insta a 
l’Ajuntament a l’adopció del corresponent acord plenari per a l’inici de l’expedient de delimitació així com 
el nomenament dels membres de la comissió municipal de delimitació 
 
En data 13 de setembre de 2012 el Ple de l’Ajuntament va aprovar l’inici de l’expedient de delimitació del 
terme municipal de Fonollosa i va nomenar els membres de la comissió municipal de delimitació. 
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En data 17 de gener de 2013 es va lliurar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes 
municipals de Sant Joan de Vilatorrada i Fonollosa amb l’assistència de la representació d’ambdós 
ajuntaments i de la Generalitat de Catalunya, prèvia comunicació als propietaris afectats. 
 
En data 30 de gener de 2013 es va lliurar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes 
municipals de Manresa i Fonollosa amb l’assistència de la representació d’ambdós ajuntaments i de la 
Generalitat de Catalunya, prèvia comunicació als propietaris afectats. 
 
En data 12 de setembre de 2013 es va lliurar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes 
municipals de Sant Mateu de Bages i Fonollosa amb l’assistència de la representació d’ambdós 
ajuntaments i de la Generalitat de Catalunya, prèvia comunicació als propietaris afectats. 
 
En data 12 de setembre de 2013 es va lliurar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes 
municipals d’Aguilar de Segarra i Fonollosa amb l’assistència de la representació d’ambdós ajuntaments i 
de la Generalitat de Catalunya, prèvia comunicació als propietaris afectats. 
 
En data 15 de gener de 2014 ha estat emès informe de secretaria. 

 
Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre el terme municipal de Fonollosa i el terme 
municipal de Sant Joan de Vilatorrada subscrita en data 17 de gener de 2013. 
 
Segon.- Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre el terme municipal de Fonollosa i el terme 
municipal de Manresa subscrita en data 30 de gener de 2013. 
 
Tercer.- Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre el terme municipal de Fonollosa i el terme 
municipal de Sant Mateu de Bages subscrita en data 12 de setembre de 2013. 
 
Quart.- Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre el terme municipal de Fonollosa i el terme 
municipal d’Aguilar de Segarra subscrita en data 12 de setembre de 2013. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord als Ajuntaments de Sant Joan de Vilatorrada, Manresa, Sant Mateu de 
Bages i  Aguilar de Segarra, així com al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya.” 
 
 
Vista la proposta anterior S’ACORDA: 
 
Primer.-  Aprovar, en tots els seus termes,  la proposta transcrita en la part expositiva del present acord. 
 
VOTACIÓ : El present acord ha estat aprovat per unanimitat. 
 
INTERVENCIONS: 
 



El Sr. Regidor Xavier Camarasa pregunta sí existeix un atermenanent  aprovat  amb Rajadell, a la qual el 
Sr. Alcalde manifesta que  falta aprovar l’acta , perquè a última hora es va incorporar   una modificació 
que va demanar un propietari per haver-hi una  discrepància  de límit de terme de tres metres,  no tenint 
la valoració significativa pels municipis. Acordant-se   proposar aquesta modificació  i enviar  la proposta 
de modificació al Departament de Governació de  la Generalitat de Catalunya . Està pendent de resolució. 
 
 
5.INFORMACIONS DE L’ÀREA DE TERRITORI 
 
La Sra. Goreeti Vila  informe  que ja s’han acabat els dos circuits turístics de  Fonollosa amb tota la 
senyalització. Properament es farà la inauguració per donar-los a conèixer. 
 
El Sr. Xavier, informe  que  l’empresa SP,Wifi , s’ha implantat  a Canet de  Fals i funciona perfectament 
bé.  
-Gestions amb Wifi net , per assessorament sobre el servei de wifi als ciutadans. 
-Gestions amb Telefònica per substituir el coure per fibra òptica. 
-Gestions  per  remodelar transformador de energia elèctrica. 
 
La Sra. Montse Barea,  informe que s’ha  revisat la neteja i tancament de parcel·les. Existint  encara 
moltes que no  estan en  les degudes condicions, per tant es procedirà a efectuar  els requeriments i 
sancions corresponents.  
 
El Sr.  Joan Grau informe que s’ha acabat l’exposició pública del POUM,  es passarà  als tècnics 
municipals i serveis jurídics per la seva valoració  de les al·legacions corresponents. 
 
-El proper  divendres  es realitzarà l’ adjudicació dels  horts municipals. Essent sorprenent el poc interès 
que s’ha mostrat en els mateixos. Solament s’han demanat  2 a Fals. 
 
El Sr. Jordi Barcons,   informe   que s’ha  engravat el camp  de futbol  de l’ Escola i el camí de l’Esglèsia 
de  Camps. El camí de Bacardit i Molinaret  amb ajuda dels veïns s’ha fet l’arranjament. . 
-S’ha  demanat   un estudi i pressupost de la  franja perimetral de Canet de fals.   
 
 El Sr. Alcalde informe de  l’estat del projecte de Canet de Fals: 
-S’ha realitzat la visita amb l’enginyer  de la redacció del  projecte per definir les actuacions a realitzar,  
havent deixat un marge de temps perquè les associacions   puguin manifestar la seva opinió sobre la 
coberta . 
 Els punts que  s’ha tractat a incloure en el projecte són: 
Construcció coberta 
Arranjament escales sota la plaça fins a les pistes. 
Inclusió paviment pista poliesportiva. 
Inclusió rampa accés bar. 
Barana carrers amb pendent. 
Voreres en mal estat. Previstos en plans d’ocupació. 
Connexió del Cap amb el clavegueram. 
Bandes reductores de velocitat. 
Actualment el projecte es troba en la fase d’avantprojecte.  
Falta aprovació projecte, concurs i licitació. ... 



 
AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 

 
 
6.-INFORMACIONS DE L’ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES 
El Sr. Eloi Hernández  informe de la obertura de les  preinscripcions de la   llar d’infants. 
-El  dia 27 d’abril  jornada de  portes obertes a la llar d’infants, fent-se publicitat a més del municipi a 
pobles veïns. 
-S’ha confirmat l’ ajut  extra  de Diputació de 13.380 euros per beques de menjador. S’ha de fer nova 
convocatòria pel setembre , i amplia  informació. 
 
El Sr. Alcalde per delegació del Regidor Sr. Ivan Garcia de l’Àrea de Serveis a les persones  informe que 
de s’ha recollit una furgoneta plena  d’aliments pel  bancs d’aliments  del municipi,  ja que tenim un  
Conveni amb Creu Roja de Catalunya cofinançat pel Fons Europeus. Per tant rebem una quantitat 
d’aliments importants. 
 
7.-INFORMACIONS DE L’ÀREA INTERNA 
 
La Sra. Judit Baraldes ha informat  de la previsió de l’aprovació del pressupost, ja que no s’ha pogut 
realitzar per falta de mitjans. 
 
La Sra. Montserrat Barea informe que fa falta l’ aprovació del pressupost per poder fer noves 
contractacions, tant de la llar d’infants com de manteniment.... 
 
Està propera la   selecció i nomenament  de Secretari/a-Interir/na.   
 
Sr. Alcalde manifesta que existeix tres baixes per cobrir, condicionades pel pressupost i cobrir baixa 
Secretària-Interventora. 
 
 
    
Tractats tots els punts de l’ordre del dia el president aixeca la sessió a les 21,00 hores  i per que quedi 
constància del que s’ha tractat i dels acords adoptats s’estén la present acta que jo, la Secretària 
accidental  CERTIFICO. 
 
Vist-i-plau      La Secretària accidental ,  
l’Alcalde  
 
 
 
 
Jaume Serarols i Beltran                                                                       Maria Serra Llaugí 

 
 
 


