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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 
CELEBRADA EL DIA 16 D’OCTUBRE   DE 2014 

 
 

MEMBRES ASSISTENTS 
 
Alcalde President  
1r. Tinent d’Alcalde 
Regidor 

Sr. Jaume Serarols i Beltran 
Sr. Joan Grau Comas 
Sr. Jordi Barcons i Jimenez 

Regidor 
Regidor 

Sr. Eloi Hernández Mosella 
Sr. Xavier Camarasa Palomas 

Regidora Sra. Goretti Vila Fàbregas 
 

Secretària interventora  Sra. Rosa Vilà i Pallerola 
           
A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Fonollosa, a les 18 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 del Conveni amb el Consell Comarcal del Bages de delegació/encomanda de 
l’obra continguda al Pla Especial Urbanístic per l’Abastament d’aigua en alta a Fonollosa 
i Camps (Fonollosa) i Castelltallat (Sant Mateu de Bages).  
 

2. Modificació dels estatuts del Consorci del Bages per a la gestió de residus. 
 

3. Pla Especial Urbanístic “Circuit de motocròs Can Pinyer”: Aprovació provisional 
 

El Sr. Alcalde excusa l’assistència dels regidors senyors Ivan Garcia Fernández, Judith Baraldés 
Santamaria i Montse Barea Prados 
 
Comprovat el quòrum d’assistència el President disposa l’inici de la sessió. 
 
1.- APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DEL BAGES DE 
DELEGACIÓ/ENCOMANDA DE L’OBRA CONTINGUDA AL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER 
L’ABASTAMENT D’AIGUA EN ALTA A FONOLLOSA I CAMPS (FONOLLOSA) I CASTELLTALLAT 
(SANT MATEU DE BAGES). 
 
 Es sotmet a votació la  proposta  d’acord que es transcriu a continuació: 

 



“Atès que el Consell Comarcal del Bages, d’acord amb la delegació conferida mitjançant el “Conveni de 
cooperació i delegació per a l’abastament d’aigua en alta Serra de Castelltallat”, signat entre el Consell 
Comarcal del Bages i els Ajuntaments d’Aguilar de Segarra, Callús, Castellfollit del Boix, Fonollosa, 
Rajadell i Sant Mateu de Bages – 23/7/2002 – i Sant Salvador de Guardiola – 31/7/2002, és el 
responsable de l’execució de la competència municipal en totes les actuacions necessàries per a 
l’establiment i funcionament de les instal•lacions d’abastament d’aigua en alta que es recullen en els 
projectes redactats per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i que s’especifiquen a dit Conveni, 
desglossats en dues fases d’execució. 
 
Atès que l’any 2011 el Consell Comarcal va redactar l’Estudi de solucions per a l’abastament d’aigua en 
alta als sistemes Nord i Centre del Bages Cardener. Aquest estudi analitzava les diferents alternatives 
tècniques d’abastament a tots aquests nuclis amb la valoració de les implicacions econòmiques que 
suposaria tant la seva construcció com la seva explotació.  
 
Atès que es va acordar tirar endavant l’alternativa 4 de l’Estudi de Solucions, que plantejava l’aportació 
dels recursos exclusivament des de la portada d’aigua des de la Llosa del Cavall. En relació al 
subministrament al nucli de Castelltallat, es proposava connectar-lo al ramal Nord de la Llosa, mentre que 
la resta de municipis (Aguilar de Segarra, Fonollosa i Rajadell, en una primera fase i Sant Mateu de 
Bages en una segona fase) s’alimentarien del ramal Centre. 
 
Atès que acordada l’alternativa de l’Estudi de solucions a executar, l’ACA va comunicar al Consell 
Comarcal que no executaria el ramal Nord de l’obra de portada d’aigua des de la Llosa del Cavall (que 
havia de dur l’aigua a Salo i Castelltallat) i va fer una proposta de repartiment de costos per a la 
construcció i connexió al ramal Centre (que havia d’alimentar Aguilar de Segarra, Fonollosa, Rajadell i 
Sant Mateu de Bages). Els costos de connexió, malgrat el ramal ja estava pràcticament construït, es van 
considerar inassumibles per a municipis de tan poca població. 
 
Atès que l’escenari, ple de dificultats tècniques i econòmiques, atenent a la situació financera dels ens 
implicats en les obres i, després d’un nou esforç per estudiar noves alternatives i prioritzar i racionalitzar 
els recursos econòmics a destinar-hi, el Consell Comarcal redacta un nou projecte, inclòs en el Pla 
Especial Urbanístic per a l’abastament d’aigua en alta a Fonollosa i Camps (Fonollosa) i Castelltallat 
(Sant Mateu de Bages), l’execució del qual, ha de permetre garantir l’abastament aquests nuclis amb 
aigua provinent de la Fase 1 del Bages Cardener, amb una mínima inversió.  
 
Atès que el Pla Especial Urbanístic per a l’abastament d’aigua a Fonollosa i Camps (Fonollosa) i 
Castelltallat (Sant Mateu de Bages), que integra el projecte executiu, té un pressupost d’execució material 
de tres-cents seixanta-cinc mil dos-cents cinquanta-cinc euros amb cinquanta-set cèntims (365.255,57 €) i 
un pressupost d’execució per contracta  de quatre-cents trenta-quatre mil sis-cents cinquanta-quatre 
euros amb tretze cèntims (434.654,13€), sense IVA. A aquest import se li ha d’afegir el cost de les 
escomeses elèctriques associades a l’obra, valorades en quaranta-sis mil nou-cents vuitanta-dos euros 
amb quaranta-un cèntims (46.982,41 €). 
 
Atès que el Consell Comarcal del Bages té la voluntat de realitzar un canvi de destí del PUOSC 2012 per 
a finançar la realització de les obres contingudes al Pla Especial, d’acord amb el que disposa el Decret 
245/2007, de 6 de novembre, per a la formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 2008- 2012. 
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Atès que el Consell Comarcal del Bages gestiona l’abastament en alta del sistema comarcal Bages-
Cardener. 
 
Atès que els Ajuntaments són els  ens competents en matèria d’abastament en baixa en el seu terme 
municipal. 
 
Atès el Consell Comarcal del Bages té la voluntat durant l’anualitat 2014 de dur a terme l’aprovació del 
Pla Especial Urbanístic esmentat, així com la corresponent licitació de les obres, a través del procediment 
administratiu que pertoqui en aplicació del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP). 
 
Atès que els principis d’eficàcia, eficiència, simplificació, racionalitat administrativa, col•laboració i 
cooperació interadministrativa han d’informar l’actuació de les administracions públiques en aplicació de 
l’article 31 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
 
Atès el que estableix l’article 25.c) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre esmentat, disposa que 
correspon a la comarca l’exercici de les competències que li deleguin o li encarreguin de gestionar, entre 
d’altres, els municipis. 
 
Atès el que estableix l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, disposa que la realització d'activitats de caràcter material, tècnic 
o de serveis de la competència dels òrgans administratius, els organismes o les entitats públiques pot 
ésser encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d'una 
altra de diferent, per raons d'eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a terme, i 
que aquest encàrrec s’ha de formalitzar  mitjançant un conveni de de col•laboració ha d'establir almenys 
les determinacions següents: a) L'abast i el contingut de l'activitat encarregada, b) Les raons que 
justifiquen l'encàrrec, c) La fórmula de finançament de l'activitat encarregada, amb la indicació dels crèdits 
pressupostaris corresponents que es transfereixen, d) Les relacions i les actuacions per a fer el 
seguiment i control de l'encàrrec, e) El termini de vigència del conveni. 
 
Al PLE DE LA CORPORACIÓ es proposa: 
 
Primer.- Encomanar al Consell Comarcal del Bages en la part d’obra que li pugui afectar,  en tant que 
compren part d’abastament d’aigua en baixa,  el procediment per a l’aprovació del Pla Especial Urbanístic 
per a l’abastament d’aigua a Fonollosa i Camps (Fonollosa) i Castelltallat (Sant Mateu de Bages), que 
integra el projecte executiu, així com el procediment de licitació per a la seva execució material, d’acord 
amb el conveni que s’incorpora com annex al present. 
 
Segon.- Aprovar l’aportació econòmica per una quantia de 47.595,67 € d’acord amb la distribució que 
figura en el conveni que s’aprova.  
 
Tercer.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Bages.” 

 
Per tot això  S ’ A C O R D A  : 



 
Únic.- Aprovar, en tots els seus termes,  la proposta transcrita en la part expositiva del present acord. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat dels assistents 
     
2.-  MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS. 

Es sotmet a votació la  proposta  d’acord que es transcriu a continuació: 

“L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local, estableix un termini d’un any per a l’adaptació dels estatuts dels consorcis a les 
seves previsions, especialment en allò relatiu a l’adscripció a l’administració que es determini, d’acord 
amb els criteris continguts a la disposició addicional 20a de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, introduïda per la pròpia llei 
27/2013, al règim jurídic del personal i també al règim comptable i financer.  
 
En data 9 de juny de 2014 el Consell plenari del Consorci va aprovar, per majoria absoluta de vots, la 
modificació dels Estatuts del Consorci per tal d’adequar-los, bàsicament, a la citada Llei 27/2013. Aquest 
acord, juntament amb l’expedient administratiu, ha estat sotmès a exposició pública, mitjançant edicte 
publicat al Butlletí Oficial de la Província de 20 de juny de 2014, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 17 de juny de 2014 i al tauler d’edictes i web del Consorci, període durant el qual no s’han 
presentat al·legacions i, per tant, ha esdevingut definitiu.  
 
De conformitat amb l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per 
decret 179/1995, de 13 de juny, l’article 22 dels Estatuts del Consorci del Bages per a la gestió de residus 
estableix que, per modificar aquests Estatuts, cal un acord previ del Consell plenari del Consorci i la 
ratificació posterior de tots els ens consorciats amb les mateixes formalitats que per a l’aprovació. 
 
En conseqüència, per continuar amb la tramitació de l’expedient de modificació dels Estatus del Consorci 
del Bages per a la gestió de residus, es proposa al ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Ratificar l’acord adoptat pel Consell plenari del Consorci del Bages per a la gestió de residus, en 
sessió de 9 de juny de 2014, de modificació dels Estatuts, els quals queden redactats conforme a allò 
expressat en l’annex a aquest acord, del qual és part integrant.  
 
Segon.- Notificar aquest acord al Consorci del Bages per a la gestió de residus i encomanar a aquest ens 
que realitzi els tràmits i gestions necessaris per continuar amb la tramitació de l’expedient de modificació 
dels Estatuts i, especialment, per donar compliment al que disposa l’article 313.5 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis de les Entitats Locals”. 

 

Atesa la proposta anterior S ’ A C O R D A  : 
 
Únic.- Aprovar, en tots els seus termes,  la proposta transcrita en la part expositiva del present acord. 
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VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat dels assistents i amb el quòrum de la majoria 
absoluta de membres de la corporació 
 
 
3.- PLA ESPECIAL URBANÍSTIC “CIRCUIT DE MOTOCRÒS CAN PINYER”: APROVACIÓ 
PROVISIONAL 

Es sotmet a votació la  proposta  d’acord que es transcriu a continuació: 

“1. Antecedents de fet 

El Ple de l’Ajuntament, en data 7 de juliol de 2011 va aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic 
promogut pel senyor Josep M. Roig Davant per a la implantació d’un circuit de motocròs a la finca “El 
Pinyer” de Fonollosa, situada en sòl no urbanitzable. 

L’esmentat Pla especial es va sotmetre a informació pública per un termini d’un mes, d’acord amb l’article 
23.1.b) del Reglament  de la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol, mitjançant 
edicte inserit en el Butlletí Oficial de la Província de data 14 de setembre de 2011, anunci publicat al Diari 
Regió 7 de data 19 de setembre de 2011 i anunci publicat en el web municipal, termini durant el qual no 
es van presentar al·legacions ni suggeriments, segons es desprèn del certificat emès per la secretària 
municipal. També es van sol.licitar els corresponents informes sectorials. 

En data 29 d’octubre de 2013, es rep requeriment del secretari de la Comissió territorial d’urbanisme en 
què es comunica que per tal d’adoptar la resolució corresponent cal aportar documentació 
complementària del Pla Especial consistent en:  

1) Completar la documentació  gràfica presentada amb una proposta de projecte sobre base 
cartogràfica a major escala,  

2) Donar compliment a l’informe de l’OTAA,  
3) Donar compliment a l’article 102.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme,  
4) Compromís de desmantellament quan cessi l’activitat, 
5) Informes de l’Area d’aplicació de polítiques de paisatge, del Departament de Cultura i l’Institut 

Geològic de Catalunya. 
 
Consten a l’expedient els informes sectorials següents : 

 Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental 
 Direcció General de Desenvolupament Rural dels Serveis Territorials d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural. 
 Consell Català de l’Esport. 
 ACA (Agència Catalana de l’Aigua) 
 IGC Institut Geològic de Catalunya 
 Unitat d’Aplicació Polítiques de Paisatge. 
 Serveis Territorials del Departament de Cultura a la Catalunya Central 

 
Tots ells tenen el caràcter de favorable a l’aprovació del Pla Especial amb recomanacions i 
consideracions, que han fet necessari la redacció d’un text refós. 



El Sr. Josep M. Roig Davant, en dates 2 de desembre de 2013 i  abril de 2014 presenta nova 
documentació tècnica per donar compliment el requeriment efectuat per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de data 29 d’octubre de 2013. 

El Serveis Tècnics Municipals amb data 18 de juliol de 2014 informen el text refós de l’esmentat pla en 
sentit favorable a la seva aprovació provisional.  

L’Alcalde de l’Ajuntament de Fonollosa, mitjançant escrit de data 29 de setembre de 2014 i amb la 
conformitat del promotor,  va sol·licitar a la Comissió Territorial d’Urbanisme la retirada de l’expedient del 
Pla especial, atès que el promotor ha presentat nova documentació tècnica que l’Ajuntament ha de 
tramitar. La Comissió Territorial d’Urbanisme de Catalunya, en sessió de data 2 d’octubre de 2014 va 
acordar donar-se per assabentada de la retirada de l’expedient. 

2. Objecte del Pla Especial 

La proposta general consisteix en la instal·lació d’un circuit de motocròs en els terrenys de la finca El 
Pinyer del terme municipal de Fonollosa. Per això es dota la finca de les instal·lacions necessàries pel 
tipus d’activitat que s’hi vol fer.  

Les instal·lacions que es contemplen en l’àmbit de l’equipament esportiu son de dos tipus diferents: 

1.- Les pròpies de l’activitat esportiva, en aquest cas l’àrea en què s’ubica el circuit, consistents en un 
recorregut tancat d’un 1.500 metres i d’entre 5 a 8 metres d’amplada, en el que directament sobre el terra 
s’estableixen un sèrie de corbes i obstacles (salts) que comporten un mínim i controlat moviment de 
terres. 

2.- Les complementaries necessàries per la realització de l’activitat esportiva pròpiament dita. En aquest 
cas les de pàrquing, pàdoc i serveis complementaris com gestions administratives, àrees de descans, 
sanitaris i dutxes i magatzem pel material. 

En la documentació aportada consta un estudi de viabilitat econòmica i de mobilitat generada.. 

3. Fonaments de dret 

 Els articles 67, 68, 69, 78 i següents del Text Refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 

 Els articles 22, 23, 92 a 94, i 101 i següents del Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, 
aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol (en tot allò que no s’oposi al que disposa el Text Refós 
de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost). 

 El Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril. 

 Els articles 21.1.j) 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local. 

El procediment per a la tramitació del Pla Especial és el que preveu a l’article 85 del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme 1/2010. 

De conformitat amb l’article 85 del mateix i l’ article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’ abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local, 

PROPOSO: 
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PRIMER: Ratificar la sol·licitud de retirada de l’expedient del Pla especial Urbanístic del circuit de 
motocròs de Can Pinyer, atès que el promotor va presentar nova documentació tècnica. 

SEGON. Aprovar provisionalment el text refós del Pla Especial Urbanístic presentat per Josep M. Roig 
Davant  i redactat per Alejandro de Juan Monzon, per a la implantació d’un circuit de motocròs a la finca 
de “El Pinyer” de Fonollosa, d’acord amb els informes dels organismes afectats i tot tenint en compte les 
consideracions que es recomanen en els esmentats informes. 

TERCER. Trametre certificat de l’acord, una còpia de l’expedient administratiu i dos exemplars del Text 
refós del Pla Especial a la Comissió Territorial d’ Urbanisme de la Catalunya Central per a la seva 
aprovació definitiva.” 

 
Atesa la proposta anterior S ’ A C O R D A  : 
 
Únic.- Aprovar, en tots els seus termes,  la proposta transcrita en la part expositiva del present acord. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat 
 
     
Tractats tots els punts de l’ordre del dia el president aixeca la sessió a les 18,30 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 Interventora  
l’Alcalde  
 
 
 
 
 
Jaume Serarols i Beltran                                                            Rosa Vilà i Pallerola 

  


