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CELEBRADA EL DIA 16  DE GENER DE 2014 
 
 

MEMBRES ASSISTENTS 
 
Alcalde President  

1r. Tinent d’Alcalde 

2n. Tinent d’Alcalde 

Regidor 

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

Regidor Sr. Jordi Barcons i Jimenez 
Regidor 

Regidor 

Regidora 

Regidora 

Sr. Eloi Hernàndez i Mosella 
Sr. Xavier Camarasa i Palomes 
Sra. Goretti Vila Fàbregas 
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. 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. Aprovació del Conveni de cooperació intermunicipal entre diferents ajuntament de la comarca del 
Bages per a la prestació conjunta del servei de taxi en l’àmbit territorial d’aquests municipis. 

5. Adhesió a la Central de Contractació del Consell Comarcal de Bages 

6. Aportació a la Mancomunitat de municipis del Bages per al sanejament 

7. Aprovació del nou conveni de col•laboració per al finançament de l’adhesió dels serveis de 
transport públic de la comarca del Bages a sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona. 

8. Informacions de l’Àrea de Territori. 

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

10. Informacions de l’Àrea Interna. 

11. Precs i preguntes 



El president excusa l’assistència del regidor senyor Eloi Hernández i Mosella 
 
Comprovat el quòrum d’assistència el President disposa l’inici de la sessió. 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’ACTES DE SESSIONS ANTERIORS. 
 
 Vist l’esborrany-minuta de l’acta de sessió ordinària del ple de l’ Ajuntament celebrada el dia 14 de 
novembre 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 novembre 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 191 al 229 ambdós 
inclosos. 
 

3.- SEGUIMENT D’ACORDS. 
 

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

o Modificació pressupostària núm. 2: Tramitada 
o Aprovació contracte-programa amb Aigües de Manresa: Formalitzat 
o Reglament per a la concessió d’horts municipals i ordenança fiscal corresponent: Tramitada la 

informació pública. 
o Moció de rebuig a l’avantprojecte de llei de reforma administrativa en l’àmbit de l’Administració de 

Justícia: Efectuada la comunicació 
o Aprovació inicial POUM: S’estan fent les publicacions 

 
4.-  APROVACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ INTERMUNICIPAL ENTRE DIFERENTS 
AJUNTAMENT DE LA COMARCA DEL BAGES PER A LA PRESTACIÓ CONJUNTA DEL SERVEI DE 
TAXI EN L’ÀMBIT TERRITORIAL D’AQUESTS MUNICIPIS. 

 

Es presenta a la consideració del Ple la proposta d’acord emesa per l’Alcaldia, en data 13 de gener de 
2014, que es transcriu a continuació: 
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“Atesa la iniciativa de l’Associació Comarcal de taxistes del Bages per formalitzar un Pla de Modernització 

i Millora del Servei de taxi a la comarca del Bages per formalitzar un Pla de Modernització i Millora del 

Servei de taxi a la comarca del Bages, 

 

Atès que la Direcció General de Transports de la Generalitat de Catalunya mitjançant escrit de data 2 de 

juliol de 2013, registre d’entrada núm. 885 de 12 de juliol de 2013, ha tramés el text de conveni a 

subscriure entre els ajuntaments per tal de formalitzar el procés de coordinació per a la prestació del 

servei del taxi als diferents municipis de la comarca del Bages, 

 

Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar el conveni de cooperació intermunicipal entre diferents ajuntaments de la comarca per a 

la prestació conjunta del servei de taxi en l’àmbit territorial d’aquests municipis. 

 

Segon.- Facultar el senyor Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a l’efectivitat 

d’aquest acord. 

 

Tercer.- Comunicar el present acord a la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de 

Catalunya i als municipis afectats”.. 

 

Atesa 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. 

 
5.-   ADHESIÓ A LA CENTRAL DE CONTRACTACIÓ DEL CONSELL COMARCAL DE BAGES 

 

Es presenta a la consideració del Ple la proposta d’acord emesa per l’Alcaldia, en data 13 de gener de 
2014, que es transcriu a continuació: 

“Atès que el Ple del Consell Comarcal del Bages, en data 28 de gener de 2013, va aprovar el “Reglament 

regulador del funcionament de la Central de Contractació del Consell Comarcal del Bages”, en aplicació 

d’allò que disposa l’article 203 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el 

Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 

Atès que el text íntegre del Reglament regulador del funcionament de la Central de Contractació del 

Consell Comarcal del Bages fou publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 5 d’abril 

de 2013, 

 

Atès que les centrals de contractació es configuren com a instruments que permeten la tramitació i/o 

adjudicació d’una prestació d’un altre poder adjudicador, de forma que els òrgans que disposin de menys 

mitjans puguin encarregar els seus contractes a altres ens per a la seva gestió i, en conseqüència, es 

tracta d’aplicar els principis de simplificació administrativa dels òrgans de contractació administrativa, 

facilitant adquisicions i a més permetent l’aplicació de les anomenades economies d’escala, 

 



Atès que  l’article 3 del Reglament regulador del funcionament de la Central de Contractació del Consell 

Comarcal del Bages disposa que els ajuntaments de la comarca podran adherir-se  a l’esmentada central 

de contractació per mitjà del corresponent acord, i la posterior signatura del conveni  que figura en l’ 

Annex I del reglament,  

 

Atès allò que disposen els articles 303 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 

locals aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny, respecte als convenis interadministratius. 

 

Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el conveni d’adhesió a la Central de contractació del Consell Comarcal del Bages, 
d’acord amb el text que figura com annex I en el Reglament regulador del funcionament de la Central de 
contractació del Consell Comarcal del Bages, publicat al BOPB en data 5 d’abril de 2013, i que queda 
diligenciat en aquest sentit a l’expedient.  
 
Segon.- Facultar el senyor Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a l’efectivitat 
d’aquest acord 
 
Tercer.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Bages”. 
 
Atesa 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. 
 
 
6.-  APORTACIÓ A LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DEL BAGES PER AL SANEJAMENT 

Es presenta a la consideració del Ple la proposta d’acord emesa per l’Alcaldia, en data 13 de gener de 
2014, que es transcriu a continuació: 

“Vist que l’Assemblea General de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament, reunida en 

sessió extraordinària el dia 24 d’octubre de 2013, va aprovar l’aportació, per part dels municipis integrants 

de la Mancomunitat amb sistema de sanejament de les seves aigües residuals, destinada a cobrir el 

dèficit d’explotació corresponent al 2013 dels sistemes de sanejament que gestiona la Mancomunitat,  

xifrat provisionalment en 663.046,41 € i distribuït d’acord amb el volum d’aigua consumit per cada 

municipi, resultant per Fonollosa un import de 8.566,61€, 

 

Vist que, segons es desprèn de l’acord adoptat, la situació de dèficit de la Mancomunitat ve motivada per 

la reducció dels recursos procedents de l’Agència Catalana de l’Aigua i que, als efectes de resoldre 

aquesta situació, la Mancomunitat ha interposat quatre recursos contenciosos administratius per tal de 

reclamar diverses quantitats en concepte d’inversions i atribució ordinària de fons, 

 

Atès que els estatus de la Mancomunitat, en el seu article 15, preveuen que el seu finançament pot 

provenir d’aportacions dels ajuntaments mancomunats, 
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Atès que l’apartat tercer de l’acord de data 24 d’octubre de 2013 disposa que en cas que els contenciosos 

administratius es fallin de manera favorable als interessos de la Mancomunitat, aquesta retornarà a 

cadascun dels ajuntaments les aportacions efectuades, 

 

Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar una aportació a la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament d’import 

8.566,61 € destinada a cobrir el dèficit d’explotació corresponent al 2013 dels sistemes de sanejament 

que gestiona la Mancomunitat, de conformitat amb l’acord adoptat en l’Assemblea General en data 24 

d’octubre de 2013. 

 

Segon.-  Comunicar el present acord a la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament” 

 

Atesa 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.- APROVACIÓ DEL NOU CONVENI DE COL•LABORACIÓ PER AL FINANÇAMENT  DE 
L’ADHESIÓDELS SERVEIS DE TRANSPORT PÚBLIC DE LA COMARCA DEL BAGES A SISTEMA 
TARIFARI INTEGRAT DE L’ATM DE BARCELONA. 

Es presenta a la consideració del Ple la proposta d’acord emesa per l’Alcaldia, en data 13 de gener de 
2014, que es transcriu a continuació: 

2En data 24 de març de 2009, el Consell Comarcal del Bages, el Departament de Política Territorial i 

Obres Públiques, l’Ajuntament de Manresa i l’Autoritat Territorial de Mobilitat (ATM) de Barcelona, van 

formalitzar un conveni per tal de concretar el règim de funcionament  i de finançament del sistema tarifari 

integrat a la comarca del Bages, per l’anualitat de 2009 i 2010 a l’espera de la constitució del Consorci de 

Transport Públic de la Catalunya Central. 

 

Amb el sistema tarifari integrat es vol afavorir l’ús dels serveis de transport públic col·lectiu per part de la 

ciutadania en unes condicions de preu adequades i potenciant la intermodalitat. Tenint en compte la 

mobilitat existent a la comarca del Bages i els desplaçaments amb la regió metropolitana de Barcelona es 

va considerar adient que el sistema tarifari integrat a la comarca del Bages es coordines amb el sistema 

tarifari de l’ATM de Barcelona, pel tal que els ciutadans i ciutadanes puguin fer ús dels mateixos títols de 

transport que els que formen part del sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona. 

 

Atesa la valoració positiva dels resultats obtinguts des de l’inici de la implantació del sistema tarifari 

integrat a la comarca l'any 2009,  el Consell Comarcal del Bages, el Departament de Territori i 

Sostenibilitat , l’Ajuntament de Manresa i l’Autoritat Territorial de Mobilitat (ATM) de Barcelona, han 

formalitzat un nou conveni d’adhesió dels serveis de transport públic de la comarca del Bages al sistema 

tarifari integrat de l’ATM de Barcelona per l’anualitat 2013. 

 

Tenint en compte que amb referència a les despeses generades per a la integració en el sistema tarifari 

integrat de l’ATM de Barcelona dels serveis de transport amb origen i destinació a la comarca del Bages, 



ambdós convenis fixen una despesa màxima de 578.000,00 euros per l’any 2013 i la següent 

proporcionalitat en la seva distribució: 

 

• DPTOP de la Generalitat de Catalunya  85,00%     491.300,00 € 

• Ajuntament de Manresa        7,50%                   43.350,00 € 

• Consell Comarcal del Bages     7,50%                   43.350,00 € 

 

Atès que el Ple del Consell Comarcal del Bages, en data 25 de novembre de 2013, va aprovar la minuta 

de conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments de la comarca per al 

finançament de l’adhesió dels serveis de transport públic de la comarca del Bages al sistema tarifari 

integrat de l’ATM de Barcelona.   

 

Tenint en compte que en aquest conveni es preveu que els ajuntaments de la comarca es faran càrrec de 

les despeses generades al Consell Comarcal en concepte d’integració en el sistema tarifari integrat de 

l’ATM de Barcelona i que el repartiment es farà en proporció a la xifra oficial de població publicada per 

l’INE, per cada anualitat. 

 

Vist que en l’ annex 3 de l’ esmentada proposta de conveni hi consta l’aportació que, d’acord amb el 

repartiment anterior,  l’Ajuntament de Fonollosa haurà d’efectuar l’exercici de 2013, la qual  és de 569,22 

euros, aportació que es considerarà a compte, sens perjudici de la liquidació definitiva que es portarà a 

terme un cop efectuat el tancament de l’exercici per part de l’ATM de Barcelona.  

 

Vist tot això, PROPOSO AL PLE l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER.- APROVAR la proposta de conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els 

ajuntaments de la comarca, per al finançament de l’adhesió dels serveis de transport públic de la comarca 

del Bages al sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona. 

 

SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al Consell Comarcal de Bages per tal que es pugui formalitzar la 

seva signatura.”  

 

Atesa 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. 
 
 
8.- INFORMACIONS DE L’ÀREA DE TERRITORI. 
 
El senyor Grau informa de l’estat d’execució de les obres de Camps. Informa que s’han realitzat unes 
cates arqueològiques i s’ha trobat una necròpolis. Actualment les obres estan parades a l’espera de 
trobar finançament per a fer l’excavació. 
 
També informa que s’ha detectat l’avaria al clavegueram de Fals que provocava la sortida d’aigües brutes 
al carrer, i que es farà la reparació. 
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La senyora  Goretti Vila informa que s’ha efectuat la inspecció als circuits i que ja estan a punt per fer la 
inauguració. 
 
9.-  INFORMACIONS DE L’ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES. 
 
El senyor Ivan Garcia informa dels següents assumptes: 
 

o De la continuïtat en la concessió d’ajuts a famílies d’exclusió social. 
o De la propera convocatòria d’ajuts per al menjador de l’escola 
o De l’organització una pedalada popular a celebrar el mes de març 
o De la neteja que s’ha efectuat a Can Xamal juntament amb l’àrea de territori. 
o  

Finalment vol fer constar l’agraïment per les donacions al banc d’aliments durant el període nadalenc, en 
especial la panera cedida per l’ACR de Fals.  
 
10.-  INFORMACIONS DE L’ÀREA INTERNA. 
 
La senyora Baraldés informa de la sol·licitud efectuada als agents rurals per dur a terme una inspecció 
per al control dels gossos no censats o que no porten xip. 
 
11.-  PRECS I PREGUNTES. 
 
No se’n formulen 
        
Tractats tots els punts de l’ordre del dia el president aixeca la sessió a les 20,45 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 
 
 
 
 


