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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: 
 

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. Modificació dels estatuts de la Mancomunitat de municipis del Bages per al Sanejament. 
 

 
5. Projecte constructiu de l’EDAR connectada al sistema de sanejament de la zona del nucli 

de Fonollosa: aprovació inicial 
 

6. Reconeixement extrajudicial de crèdits. 
 

7. Aprovació del model de declaració d’activitats i causes de possible incompatibilitat i 
declaració de béns patrimonials i la creació dels seus corresponents registres. 

 
8. Aprovació del Pla d’Acció per l’enfortiment de la dimensió territorial de la política cultural a 

Fonollosa.  
 

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 12 de 
març  de 2015, el qual ha estat tramés als membres del consistori,  
 
Vist que no es formulen les correccions  al redactat, 
 
S ’ A C O R D A  : 
 
Únic.- Aprovar l’acta de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament celebrada el 12 de març de 2015. 
 
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 28 
d’abril  de 2015, el qual ha estat tramés als membres del consistori,  
 
Vist que no es formulen les correccions  al redactat, 
 
S ’ A C O R D A  : 
 
Únic.- Aprovar l’acta de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament celebrada el 28 d’abril de 2015. 
 
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 núm. 56/14 al  102/15 
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 dels estatuts del Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central, Consorci 
Localred, Consorci del Bages per a la gestió de residus: Tramitats 

o Compte General 2013: Tramitat 
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o Declaració d’activitat d’especial interès i utilitat municipal les activitats recreatives que 

desenvolupa l’Associació Cultural i Recreativa de Fals i concessió de la bonificació del 95% de la 
quota de l’IBI: Tramitat 

o Text refós del Pla Especial Urbanístic del circuit de motocròs del Pinyer: Tramitat 
 

 
4.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DEL BAGES PER AL 
SANEJAMENT 

 L’Alcalde, en data 11 de maig de 2015, ha emès la següent proposta d’acord en relació a la modificació 
dels estatus de la Mancomunitat de municipis del Bages per al Sanejament: 

“Atès que el passat 23 de març de 2015, l’Assemblea General de la Mancomunitat de Municipis 
del Bages per al Sanejament, Mancomunitat de la qual és membre aquest municipi, va aprovar 
per unanimitat l’inici del procediment de modificació dels articles 2 i 3 dels seus Estatuts, que 
quedarien redactats d’acord amb el text següent: 
 

- Article 2n. Denominació, domicili i àmbit territorial. 
Aquesta mancomunitat es denomina Mancomunitat de Municipis del Bages per 
al Sanejament.  
La seva seu està ubicada a Manresa, c. Santa Llúcia, 21 1r-2a. Podrà ésser 
canviada per acord de l’Assemblea General, havent-se de publicar al butlletí 
oficial pertinent. 
El seu àmbit territorial comprèn la totalitat dels termes municipals dels municipis 
que en cada moment integrin la Mancomunitat. 

- Article 3. Finalitat i objecte. 
La Mancomunitat ha estat constituïda per a la gestió més eficient dels recursos 
hídrics i de les obres i les actuacions hidràuliques i per a la prestació dels serveis 
relacionats. 
Constitueix l’objecte de la Mancomunitat la gestió i explotació dels sistemes 
públics de sanejament d’aigües residuals, sistemes d’abastament d’aigua en alta 
i de subministrament d’aigua en baixa, així com la reutilització de les aigües 
regenerades i el retorn a l’aigua del medi, activitats que constitueixen la gestió 
integrada de l’aigua el seu àmbit territorial, per a la qual cosa la Mancomunitat té 
plena capacitat. 

 
Atès que tal i com consta a la proposta de l’acord que es va aprovar, la Mancomunitat es va 
constituir l’any 1985 i la majoria dels articles dels seus Estatuts van ser redactats aleshores. Des 
de llavors, la normativa relativa al sanejament d’aigües residuals ha estat modificada en diverses 
ocasions, així com la legislació administrativa i legislació en matèria d’aigües.  
 
Atès que és recomanable i necessari adaptar la redacció dels Estatuts a l’actual marc legislatiu i 
normatiu per facilitar el funcionament de la Mancomunitat i la consecució dels seus objectius. A 
més, els actuals Estatuts han d’expressar la realitat actual de la Mancomunitat i no la situació en 
la seva constitució fa gairebé 30 anys.  
 
Atès que l’actual objecte de la Mancomunitat fa referència únicament a sistemes d’evacuació i 
tractament d’aigües residuals i que actualment la normativa a nivell europeu s’enfoca cap a la 
gestió global del cicle integral de l’aigua. Per tant, per aconseguir una millor capacitat de gestió 



de la Mancomunitat cal adaptar el seu objecte i finalitat per preparar-la per al futur immediat 
conforme a aquesta nova realitat normativa. 
 
Atès que la seu social que consta als Estatuts (c. Pompeu Fabra, 13 de Manresa) ja no és on 
estan ubicades les oficines de la Mancomunitat i tenint en compte la dificultat de tramitació de 
modificació dels Estatuts cal doncs aprofitar el canvi en l’objecte social per adaptar la seu social 
a la ubicació real de la Mancomunitat. Igualment, s’hi ha afegit la possibilitat de modificació de la 
seu social per part de l’Assemblea de la Mancomunitat, incorporant doncs flexibilitat a un article 
que és susceptible de canvis més freqüents que la resta d’articles.  
 
Atès que d’acord amb l’article 24 dels Estatuts de la Mancomunitat, “si la modificació afecta a 
l’objecte de la Mancomunitat, cal com a requisit previ, l’acord inicial de tots els ajuntaments dels 
municipis que integren la Mancomunitat adoptat per majoria simple”.  
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
 
PRIMER. APROVAR inicialment la modificació dels articles 2 i 3 dels Estatuts de la 
Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament, que quedarien redactats d’acord amb 
el text següent: 
 

- Article 2n. Denominació, domicili i àmbit territorial. 
Aquesta mancomunitat es denomina Mancomunitat de Municipis del Bages per 
al Sanejament.  
La seva seu està ubicada a Manresa, c. Santa Llúcia, 21 1r-2a. Podrà ésser 
canviada per acord de l’Assemblea General, havent-se de publicar al butlletí 
oficial pertinent. 
El seu àmbit territorial comprèn la totalitat dels termes municipals dels municipis 
que en cada moment integrin la Mancomunitat. 

- Article 3. Finalitat i objecte. 
La Mancomunitat ha estat constituïda per a la gestió més eficient dels recursos 
hídrics i de les obres i les actuacions hidràuliques i per a la prestació dels serveis 
relacionats. 
Constitueix l’objecte de la Mancomunitat la gestió i explotació dels sistemes 
públics de sanejament d’aigües residuals, sistemes d’abastament d’aigua en  
alta i de subministrament d’aigua en baixa, així com la reutilització de les aigües 
regenerades i el retorn a l’aigua del medi, activitats que constitueixen la gestió 
integrada de l’aigua el seu àmbit territorial, per a la qual cosa la Mancomunitat té 
plena capacitat. 

 
SEGON. DELEGAR a la Mancomunitat el tràmit d’exposició pública de l’aprovació inicial de la 
modificació dels Estatuts. 
 
TERCER. COMUNICAR aquest acord a la Mancomunitat de Municipis del Bages per al 
Sanejament. 
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Vista la proposta 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 i amb quòrum de la majoria absoluta de 
membres de la Corporació. 
 
5.- PROJECTE CONSTRUCTIU DE L’EDAR CONNECTADA AL SISTEMA DE SANEJAMENT  
DE LA ZONA DEL NUCLI DE FONOLLOSA: APROVACIÓ INICIAL 
 
L’Alcalde, en data 10 de març de 2015, ha emès la següent proposta d’acord: 

“Antecedents 

I. Atesa la necessitat de portar a terme les obres de construcció d’una estació depuradora d’aigües 
residuals connectada al sistema de sanejament del nucli de Fonollosa, l’Ajuntament de Fonollosa va 
encarregar la redacció del projecte  “Projecte constructiu de l’EDAR connectada al sistema de 
sanejament de la zona del nucli de Fonollosa, fase 1”, el qual ha estat redactat per l’enginyera Mireia 
Felix Castellanos de l’empresa Aigües de Manresa, S.A.    

 
II. Amb data 23 de gener de 2015, l’arquitecte municipal va emetre l’informe sobre compliment de la 

normativa i prescripcions que regulen la matèria, el qual en la seva part suficient diu així:  
 

“1.- La normativa urbanística aplicable es correspon amb la continguda a les vigents Normes 
Subsidiàries de Fonollosa, aprovades pel Consell Executiu en data 29 de maig de 2001 (text refós 
de 5 de desembre de 2001) i publicades al DOGC 3432 de 17/07/2001 i BOPB 256 de 25/10/2004. 
També s’ha de tenir en compte el que es disposa al vigent Text refós de la Llei d’Urbanisme; Decret 
64/2014, de 13 de maig, pel que s’aprova el reglament de protecció de la legalitat urbanística, i 
Decret 179/1995, pel qual s’aprova el Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals. 
 
2.- D’acord amb aquesta normativa, l’emplaçament de les obres, es dintre el sòl no urbanitzable, en 
àrea de protecció de la vegetació natural, rius i rieres (clau 6).  
 
3.- L’execució de les obres necessàries per implantar la nova EDAR estan emparades pel que es 
disposa a l’article 120 de les NN.UU., i article 47.4.d) del vigent Text refós de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya. 
 
4.- Les obres incloses al projecte s’han de classificar dintre l’apartat d’obra ordinària, regulada per 
l’article 9 del ROAS, i en el sub apartat d’obra de millora, regulat per l’article 12 d’aquest mateix 
reglament. 
 
5.- El projecte conté els documents i compleix els requisits establerts per l’article 24 del ROAS., i a 
més els addicionals que es regulen a l’article 25 d’aquest Reglament, en especial la relació de bens i 
serveis afectats. 
 
6.- Procedeix la tramitació d’acord amb el que es disposa a l’article 48 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, com a projecte d’actuació específica regulada per l’article 47 del Decret 64/2014. Al 
respecte es fa constar que la documentació compleix els requisits mínims regulats per l’article 50 
d’aquest Reglament de protecció de la legalitat urbanística. 



 
7.- La tramitació d’aquest projecte s’ha de fer segons el procediment regulat als articles 51 a 55 del 
Decret 64/2014, de 13 de maig, amb aprovació prèvia  i, simultàniament amb el termini d’exposició 
pública d’un mes, s’han de sol·licitar els següents informes sectorials: 
 

- Serveis Territorials de Cultura, sobre eventual afectació de restes arqueològiques. 
- Servei competent en matèria d’agricultura (DAAM). 
- Agència Catalana de l’Aigua. 
- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, sobre eventual afectació de jaciments 

paleontològics o punts geològics d’interès. 
- Servei de Carreteres de la Diputació de Barcelona, pel que fa a afectacions sobre la BV-

3008. 
- Òrgan competent en matèria de paisatge. 

 
Es per això que hem de fer informe favorable a l’aprovació prèvia del projecte dalt esmentat.” 
 

III. En data 9 de març de 2015, la secretària interventora  emet informe jurídic sobre legislació 
aplicable i procediment  a seguir per a la seva aprovació 
 

Fonaments de dret 

 Els articles 234 i següents del 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. 

 Els articles 8 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis de les entitats locals. 

 Els articles 21.1.o) i 22.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local. 

 Els articles 121 i següents del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

 Els articles 121 i següents del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 

 Article 48 del Text refós de la Llei d’Urbanisme 
 Article 47 i següents del Decret 64/2014, de 13 de mai, pel qual s’aprova el Reglament sobre 

protecció de la legalitat urbanística. 
 
De conformitat amb el què es disposa en els articles 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya  i 47 i següents del 
Decret 64/2014, de 13 de maig,  pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 

PROPOSO AL PLE,  l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment el “Projecte constructiu de l’EDAR connectada al sistema de sanejament de 
la zona del nucli de Fonollosa, fase 1”, el qual ha estat redactat per l’enginyera Mireia Felix Castellanos 
de l’empresa Aigües de Manresa, S.A. , amb un pressupost d’execució per contracte de VUITANTA-DOS 
MIL SET-CENTES NORANTA-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS  (82.796,05 €), I.V.A. inclòs. 
 
SEGON. Sotmetre el projecte d’obres a informació pública pel període de trenta dies mitjançant anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament i en la seu 
electrònica municipal. 

TERCER. Notificar individualitzadament als propietaris i titulars dels béns i drets necessaris per a executar 
el projecte d’obres locals, i que, per tant, serà necessari ocupar o expropiar. 
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QUART. Sol·licitar informe als següents organismes: 

 Serveis Territorials de Cultura, sobre eventual afectació de restes arqueològiques. 
 Servei competent en matèria d’agricultura (DAAM). 
 Agència Catalana de l’Aigua. 
 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, sobre eventual afectació de jaciments 

paleontològics o punts geològics d’interès. 
 Servei de Carreteres de la Diputació de Barcelona, pel que fa a afectacions sobre la BV-

3008. 
 Òrgans competents en matèria paisatge i de medi ambient 

 
CINQUÈ. Un cop rebuts els informes i en el cas de no presentar al·legacions al projecte, correspon 
efectuar l’aprovació prèvia i tramesa a la Comissió Territorial d’Urbanisme per a la seva aprovació 
definitiva”. 
 
Vista la proposta 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, amb l’abstenció del Sr. Xavier Camarasa per 
resultar afectat pel projecte. 
 
6.  RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. 

L’Alcalde, en data 11 de maig de 2015, ha emès la següent proposta d’acord: 

 
“Vista la relació de despeses realitzades en l’exercici anterior  que es troben en la fase d’operacions 
pendents d’aplicar al pressupost  a 31 de desembre de 2014, per no existir suficient consignació 
pressupostària, i que  es detallen a continuació: 
 
   

 Fase Data Aplicació Nom terc. IMPORT N. Operació 

220140004581 OPA 31/12/2014 1531.46500 
CONSELL 
COMARCAL DEL 
BAGES 

572,21 € 

220140004696 OPA 31/12/2014 151.22706 JAUME ARIMANY 
PUJOL 2.450,25 € 

220140004666 OPA 31/12/2014 920.22201 MENSABAGES,S.
L. 6,73 € 

220140004579 OPA 31/12/2014 3232.22709 FIELS&FIELS 664,42 

220140004580 
OPA 

31/12/2014 920.46500 

CONELL 
COMARCAL DEL 
BAGES 612,92 

220140004578 
OPA 

31/12/2014 3231.22103 

FORESTAL DEL 
BAGES 
PORTA,S.A. 373,26 

   
3232.22103 

 
584,41 

TOTAL 
    

5.264,20 € 
        



Vist que  la realització d’aquestes despeses ha estat justificada i degudament conformada, per tant, és 
procedent que la Corporació les aprovi i que reconegui el crèdit que representen, 
 
Vist l’informe de Secretaria-Intervenció emès en data 11 de maig de 2015.   
 
En virtut de tot el que s’exposa, aquesta Alcaldia eleva al Ple la proposta que segueix per tal que si ho 
estima oportú s’adopti el següent:  
 

ACORD 
 
Aprovar la despesa , autoritzar, disposar i reconèixer   a favor  de les empreses relacionades 
anteriorment, el crèdit que respectivament els hi pertoca per un  import total líquid  de 5.264,20€(CINC 
MIL DIOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS),  a les aplicacions 
pressupostàries, del pressupost vigent. 
 
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. 
 
7. APROVACIÓ DEL MODEL DE DECLARACIÓ D’ACTIVITATS I CAUSES DE POSSIBLE 
INCOMPATIBILITAT I DECLARACIÓ DE BÉNS PATRIMONIALS I LA CREACIÓ DELS SEUS 
CORRESPONENTS REGISTRES. 
 
L’Alcalde, en data 12 de maig de 2015, ha redactat la següent proposta d’acord: 

“El registre d’interessos és un registre que es constitueix en cada corporació, on s’inscriuen les 
declaracions efectuades pels subjectes establerts per llei que tenen obligació de fer-ho, sobre les seves 
activitats econòmiques, possibles causes d’ incompatibilitat i béns patrimonials. 
 
Segons regula l’art. 75.7 de la Llei  7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, els 
representants locals estan obligats a formular les declaracions sobre causes de possible incompatibilitat i 
sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics. 

Els articles 163.1 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’article 30.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, per la seva part, 
especifiquen que estan obligats els membres de la Corporació a formular declaració de béns i de les 
activitats privades que els proporcionen o poden proporcionar ingressos econòmics. 

L’article 163.3 TRLMRLC disposa que el registre d’interessos està sota la responsabilitat directa del 
President de la Corporació o del membre en qui delegui. 

L’article 30.1 ROF estableix que la custodia i direcció del registre correspon al Secretari de la Corporació. 

Segons preveuen els articles 75.7 LBRL, 163.1 TRLMRLC i 30.2 ROF, les declaracions es duran a terme 
abans de la presa de possessió, amb ocasió del cessament, al final del mandat i quan es modifiquin les 
circumstàncies de fet. 

Les declaracions  podran ser efectuades en els models aprovats pels Plens respectius i seran signades 
per l’/la interessat/da i pel Secretari/ària en la seva qualitat de fedatari públic (arts 75.7 LBRL i 31.2 ROF) 
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D’acord amb l’article 75.7 LBRL els Registres d’interessos tindran caràcter públic. En el registre 
d’activitats s’inscriuran les declaracions sobre causes de possible incompatibilitat i activitats que 
proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics. En el Registre de béns patrimonials s’inscriuran 
les declaracions sobre béns i drets patrimonials. 

Per tot el que s’ha exposat es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

Primer.- Crear el Registre d’Interessos de l’Ajuntament de Fonollosa, que substituirà el vigent fins el dia 
d’avui, i que estarà integrat  per les dues seccions següents: 

• Secció Primera: Registre d’Activitats. Inclourà les declaracions sobre causes de possible 
incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos 
econòmics. 

• Secció Segona: Registre de Béns Patrimonials. Inclourà les declaracions dels seus béns 
patrimonials i de la participació en societats de tot tipus. 
 

Segon.- Aprovar els models de declaració que figuren annexos a la present proposta. 
 
Tercer.- Determinar  que el/la Secretari/ària de la Corporació serà l’encarregat de la direcció, custòdia i 
gestió del Registre d’Interessos, d’activitats i de béns patrimonials”. 
 
Vista la proposta 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.- APROVACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ PER L’ENFORTIMENT DE LA DIMENSIÓ TERRITORIAL DE LA 
POLÍTICA CULTURAL A FONOLLOSA.  

En data 20 d’abril de 2015, el Sr. Eloi Hernàndez, ha emès la següent proposta d’acord: 
 
“En data 6 de novembre de 2014, el Diputat adjunt a la Presidència i Delegat de Cultura de la Diputació 
de Barcelona, va dictar el Decret pel qual s’aprova la proposta de la Gerent de Serveis de Cultura i que 
consisteix en l’aprovació de l’actuació 14/Y/112106 “Elaboració d’un Estudi sobre l’enfortiment de l’acció 
cultural al municipi de Fonollosa, en el marc del règim regulador del Catàleg de serveis 2014 del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
Aquest estudi sobre la realitat de la política cultural a Fonollosa i les propostes per enfortir la seva 
dimensió territorial ha estat realitzat d’acord amb una metodologia que combinés el rigor en el tractament 
de la informació, la visió institucional de l’Ajuntament, la participació de la ciutadania organitzada en 
entitats culturals així com la visió professional tant del consultor autor de l’informe com de la Diputació de 
Barcelona, agents amb una llarga experiència en aquests tipus de treballs. 
 
El conjunt de l’estudi s’ha dut a terme entre novembre 2014 i febrer 2015, i el treball definitiu s’ha rebut en 
data 14 d’abril de 2015. 
 
L’objectiu de l’ajuntament és enfortir les entitats, i trobar aquells mecanismes per ajudar-les de la millor 
manera possible, dintre dels recursos disponibles. Amb aquest Pla l’Ajuntament també s’ha de 
comprometre a intensificar aquestes línies de col·laboració i coordinació, que permetran gestionar de la 
manera més eficient i efectiva possible els recursos i les accions que els diversos agents culturals 
desenvolupen a cada un dels pobles: Camps, Canet de Fals, Fals i Fonollosa. 



 
 
PROPOSO AL PLE l’adopció dels següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar el document “Pla d’acció per a l’enfortiment de la dimensió territorial de la política 
cultural a Fonollosa”, redactat per Nexe Cultural S.L., i que ha comptat amb la participació de l’Ajuntament 
de Fonollosa, les Entitats culturals de Fonollosa i la Diputació de Barcelona. 
 
Segon. Exposar al públic l’esmentat pla per un termini d’un mes, i donar trasllat a les parts implicades”. 
 
El Sr. Joan Grau intervé per manifestar els següents aclariments en relació a l’apartat de pressupostos de 
cultura de l’Ajuntament: 
 

o Que no es contemplen les despeses de personal que es destinen a cultura 
o Que no queda reflectida l’aportació real de cultura, ja que l’Ajuntament cada any ha donat suport 

a les activitats culturals del municipi. En concret l’any 2009 figura una aportació de 0,0% quan en 
realitat va ser de l’ordre de 32.000 euros, que representa un 2,5 % 
 

ÚNIC.- Aprovar la proposta d’acord transcrita en la part expositiva, amb el compromís de revisar l’apartat 
de pressupostos i fer les corresponents esmenes en el període d’exposició. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat 
 
 
9.- INFORMACIONS DE L’ÀREA DE TERRITORI. 
 
El Sr. Xavier Camarasa informa dels següents assumptes: 
 

o De que ja està operatiu el wifi a la torre de Canet de Fals i que és possible la seva contractació 
o Finalment l’empresa Movistar  durà a terme les obres per fer arribar fibra òptica al municipi i les 

empreses podran contractar aquest servei. 
o ASP-wifi, empresa de xarxa d’internet al municipi, ha donat  una línia gratuïta  a la llar d’infants i 

a l’Ajuntament. 
 
El Sr Jordi Barcons dona les següents informacions: 
 

o Les obres de la rampa de la piscina es duran a terme la setmana que ve. 
o S’ha sol·licitat una subvenció per a canviar les bombes de la piscina 
o S’ha produït una baixa per IT en la brigada. 
o S’han repassat diversos camins i els corresponents a l’ADF 2015 ja estan adjudicats. 

 
El Sr. Alcalde informa dels següents temes: 
 

o Va finalitzar la segona fase de les excavacions arqueològiques de Camps. En aquesta fase s’han 
trobat dues tombes paleocristianes i el que es pensava que era un sarcòfag finalment no ho ha 
estat. Per dur a terme aquestes obres ja ha estat confirmat una ajut de 35.000 euros de la 
Diputació de Barcelona. 

o Obres de Canet: S’han posat els pilars de l’estructura de la coberta i la setmana que ve es 
posarà el paviment. Es preveu la seva finalització en uns quinze dies. 

 
 
10.- INFORMACIONS DE L’ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES. 
 
El Sr. Eloi Hernàndez dóna les següents informacions: 
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o De la excursió de la gent gran realitzada al Delta de l’Ebre 
o Del període de preinscripció a la llar d’infants amb un total de 27 nens inscrits. 

 
El Sr. Iván Garcia informa: 
 

o Ha conclòs la captura de coloms i a partir d’ara es farà tasques de manteniment. 
o S’ha dut a terme la 4a. edició de la cursa Punk-trail de Fonollosa. La recaptació per al banc 

d’aliments ha estat molt important. El regidor vol agrair totes les col·laboracions. 
o La Diputació de Barcelona ha atorgat un ajut de 22.000 euros per a tasques socials. 

 
 
14.- INFORMACIONS DE L’ÀREA INTERNA. 
No es donen informacions 
 
15.- PRECS I PREGUNTES 
 
No se’n formulen 
 
Abans d’iniciar la participació ciutadana el Sr. Alcalde intervé per anunciar que aquest és el darrer ple 
ordinari de la legislatura i, per aquest motiu, cedeix la paraula als regidors que en vulguin fer ús. 
 
INTERVENCIONS: 
 
 Montserrat Barea: Diu que aquest últim ple té un aire especial per a ella ja que porta 10 anys com a 
regidora a l’Ajuntament i que, en general, està contenta per quan s’han passat moments dolents però 
molts de bons.  
Vol fer constar el seu agraïment a tots els companys de consistori i treballadors de l’Ajuntament per 
l’ajuda rebuda i pels moments compartits que han esdevingut uns records entranyables. 
 
Goretti Vila: Diu que va entrar amb molta il·lusió i dóna les gràcies a tots per l’experiència compartida, que 
forma part del bagatge, per la qual cosa manté la mateixa il·lusió. Afegeix que no ha estat possible 
plantejar la continuïtat. 
 
Eloi Hernàndez: Diu que, de manera general, està satisfet per l’entesa entre tots els grups i, especialment 
vol agrair a l’Alcalde per haver estat peça clau en fer que aquesta entesa fos possible. 
També vol mostrar el seu agraïment a tots els treballadors i veïns que han respòs a les crides efectuades 
i manifestar el desig de continuar treballant. 
 
Xavier Camarasa: Diu que és el més novell de tots,  ja que va entrar per substitució d’un altre regidor, i 
que aquest any i mig ha tingut l’oportunitat de conèixer gen, de moure’s pel territori i, en general, ha estat 
una experiència positiva. 
 
Ivan Garcia: Considera que les tasques dutes a terme han estat molts actives a nivell associatiu, que ha 
estat una legislatura plenament afectada per la crisis i, per tant, amb una reducció important de 
subvencions. Aquest fet vol dir que la regidoria de serveis socials ha hagut d’incrementar la seva tasca i 



vol agrair la col·laboració i complicitat de les famílies de Fonollosa en aquest sentit. Finalment expressa 
que ha crescut com a persona en aquesta experiència. 
 
Judith Baraldés: Vol agrair, en primer lloc, el suport i ajuda rebudes de tot l’equip de govern i dels 
treballadors municipals. Manifesta que la regidoria d’hisenda, que ha portat durant els tres primers anys, 
representa una treball a l’ombra, que no es veu, que vol dir escanyar una mica  a tots, però que ara es 
nota i que està molt satisfeta del resultat ja que podem dir que la tresoreria és bona i que l’endeutament 
es molt baix. 
 
Joan Grau: Diu que estar al govern aquests quatre anys ha estat una experiència excitant, ha estat 
divertit, ha conegut gen, problemes que des del punt de vista dels veïns que els plantegen són molt 
importants, ha estat una experiència molt enriquidora. 
Vol donar les gràcies a la gen del seu grup per la seva constància i esforç quan les coses no surten bé, 
per no haver defallit, per ser honestos. Per tot això en guarda un bon record i amistat. 
També als regidors dels altres grups polítics que van proposar treballar conjuntament pels quatre pobles i 
s’ha arribat al final del trajecte. 
Tanmateix a tots els treballadors de l’Ajuntament i als veïns per que tothom ho ha posat molt fàcil. 
Finalment vol fer especial menció a l’ajut de la família, que sempre acaba patint les conseqüències dels 
dies complicats, i un agraïment molt especial al Santi, l’Alcalde, per facilitar tant les coses i per que això 
només surt de persones generoses de cor. 
 
Jordi Barcons: Mostra el seu agraïment a tots els del seu grup, a la Montse, al grup d’ERC, als 
treballadors i, molt especialment, a l’Alcalde per la confiança que li ha atorgat. 
 
Jaume Serarols: Diu que durant aquests vuit anys han passat moltes coses, que plega content, que ha 
estat una experiència molt bona, que ha pogut conèixer casos singulars de molt a prop i que, tot plegat, 
ha suposat un enriquiment molt important com a persona. 
Han estat vuit anys que gairebé es conviu amb els companys, amb els treballadors, amb els veïns i ara, a 
l’hora de marxar, sap greu. 
La decisió va ser presa a finals de l’any passat i la família el va aconsellar ser feliç en allò que decidís fer. 
Sempre ha sabut que es tractava d’una etapa amb un dia d’inici i un dia de fi. Fins ara ha pogut 
compaginar amb altres coses i a partir d’ara podrà tenir altres dedicacions. 
A l’hora de fer agraïments vol tenir present a tota la gen que l’ha ajudat, a la Generalitat, Diputació, veïns 
de Fonollosa, personal de l’Ajuntament, a qui ha tingut la possibilitat de conèixer i amb qui ha viscut  
experiències de tos colors, amb entrebancs, però que considera que formen un equip de treball que val 
moltíssim. 
Vol agrair la confiança a la Montse, la regidora més veterana, fidel a l’equip de govern durant dues 
legislatures. També als regidors d’ERC per que tot ha anat bé, i també, de forma especial, a l’Eloi per que 
sempre s’ha  pogut parlar i solucionar les diferencies. I al seu equip per estar  al peu del canó cada dia, 
pel suport moral que representa poder comentar les coses a l’hora de decidir, i per haver estat sempre al 
costat. 
També vol donar les gràcies a la família per que ser alcalde vol dir canviar coses de la vida, de l’entorn i, 
sovint, la família és la més perjudicada per que representa perdre moltes estones d’estar al costat dels 
fills. 
Per últim, desitja molta sort al Joan i a l’Eloi en les eleccions locals 2015 
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Tractats tots els punts de l’ordre del dia el president aixeca la sessió a les 21 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 
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