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2n. Tinent d’Alcalde 
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Sr. Jaume Serarols i Beltran 
Sr. Joan Grau iComas 
Sra. Judith Baraldés i Santamaria 
Sr. Ivan Garcia Fernandez 

Regidor 
Regidor 

Sr. Jordi Barcons i Jimenez 
Sr. Eloi Hernàndez i Mosella 

Regidor 
Regidora 
 

Sr. Xavier Camarasa i Palomes 
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: 
 
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 del Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central.  
 
5. Modificació dels estatuts del Consorci LOCALRET. 
 
6. Modificació dels estatuts del Consorci del Bages per a la gestió de residus. 
 
7. Aprovació del Compte General de l’exercici 2013. 
 
8. Informes de morositat. 
 
9. Declaració d’activitats d’especial interès i utilitat municipal i concessió de la bonificació  prevista 
en l’article 5.5 de l’Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Bens Immobles. 
 
10. Text refós del Pla Especial Urbanístic del circuit de motocròs del Pinyer . 
 
11. Informacions de l’Àrea de Territori. 



 
12. Informacions de l’Àrea de Servei a les Persones. 
 
13. Informacions de l’Àrea Interna. 
 
14. Precs i preguntes 
 
 
Incidències: El senyor Alcalde excusa ‘absència de la regidora senyora  Goretti Vila Fàbregas  

 
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 15 de gener  
de 2015, el qual ha estat tramés als membres del consistori,  
 
Vist que  es formulen les correccions  al redactat que s’indicaran, 
 
S ’ A C O R D A  : 
 
Únic.- Aprovar l’acta de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament celebrada el 15 de gener de 2015 amb 
les següents correccions: 

• El darrer paràgraf del punt núm. 7 “Informacions de l’Àrea de Territori” on diu “El regidor de 
Noves Tecnologies, senyor Xavier Camarasa, informa que el passat 18 de desembre es va 
tramitar el canvi de potencia elèctrica de l’Ajuntament i de la pista poliesportiva de Fals com a 
mesura d’estalvi energètic”, ha de dir: “El regidor de Noves Tecnologies, senyor Xavier 
Camarasa, informa que el passat 18 de desembre es va tramitar el canvi de potencia elèctrica de 
l’Ajuntament i de la pista poliesportiva de Fonollosa com a mesura d’estalvi energètic”. 
 

• El punt núm. 10 “Informacions de l’Àrea Interna “ on diu: “El senyor Joan Grau informa que s’ha 
tramitat la pròrroga del pressupost 2014 per aquest any 2015 a l’espera de l’aprovació del 
pressupost de l’any en curs”, ha de dir: “L’Alcalde informa que s’ha tramitat la pròrroga del 
pressupost 2014 per aquest any 2015 a l’espera de l’aprovació del pressupost de l’any en curs”. 

 
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. 333/14 al  54/15 
ambdós inclosos. 
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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 Aprovació del Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Bages 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: Tramitat 

o Aprovació del Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Bages per a la prestació del 
servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de primària de Fonollosa que es desplacen 
a l’Escola Agrupació Sant Jordi, curs 2014-2015: Tramitat. 
 

 
4.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA 
CATALUNYA CENTRAL. 

L’Alcalde, en data 9 de març de 2015, ha emès la següent proposta d’acord en relació a la modificació 
dels estatus del Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central: 

“El Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central (en endavant CDCC) és una entitat pública 
de caràcter associatiu i de naturalesa voluntària, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i 
amb plena capacitat per a realitzar activitats d’interès local o comú, d’acord amb els objectius que es 
defineixen en aquests estatuts, que, segons disposa la Disposició Addicional 20a.de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, s’ha d’adscriure a una de les administracions públiques consorciades; 
 
Atesa l'entrada en vigor la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració Local (LRSAL), es considera necessari procedir a modificar determinats aspectes dels 
estatuts, que hauran d'adaptar-se a l'esmentada normativa, determinant l'Administració Pública on quedin 
adscrits així com el seu règim orgànic, econòmic i financer, d'acord amb la disposició addicional vintena 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, introduïda per la LRSAL; 
 
Així mateix, la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de 
reforma administrativa modifica el règim jurídic de l’extinció dels consorcis i de la separació dels seus 
membres, fent també necessària la modificació dels estatuts del CDCC per adequar-s’hi; 
 
Alhora, també s’aprofita la modificació per ampliar l’àmbit territorial d’actuació del Consorci. 
 
Vist que el Consorci per al desenvolupament de la Catalunya Central ha aprovat inicialment la modificació 
dels seus Estatuts el dia en sessions de 7 d’octubre del 2014 i 29 de gener del 2015 i ha aprovat la 
tramitació de l'expedient de modificació de manera centralitzada, es proposa al Ple l'adopció de l'acord 
següent ACORD 
 
Primer. Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci per al Desenvolupament de la 
Catalunya Central en el sentit recollit de forma annexa. 
 
Segon. En el supòsit que durant el termini d'informació pública no es presentin al·legacions i/o 
reclamacions l'acord esdevindrà definitiu. 
 



Tercer. Sotmetre l’expedient a informació pública encarregant al Consorci per al Desenvolupament de la 
Catalunya Central la realització, en nom de l’Ajuntament de Fonollosa, dels tràmits d’informació pública de 
l’acord de modificació dels estatuts i la seva publicació una vegada aprovats definitivament, amb la 
finalitat de centralitzar el procediment habilitant i facultant expressament al Consorci per a la signatura 
dels documents que siguin necessaris. 
 
Quart. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a la Presidència per a la signatura de quants 
documents siguin necessaris per a l’execució del present acord”. 
 
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 i amb quòrum de la majoria absoluta de 
membres de la Corporació. 
 
 
5.-   MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET 

L’Alcalde, en data 18 de febrer de 2015, ha emès la següent proposta d’acord en relació a la modificació 
dels estatus del Consorci  Localret: 

“Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret del que l’Ajuntament de 
Fonollosa en forma part com a ens consorciat. 
 
Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 27 de novembre de 2014 va 
adoptar, entre d’altres, els acords següents: 
 

“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni al·legacions, 
definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord amb la següent redacció 
(conforme al text refós que s’adjunta com a annex): 
 
“ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET 
 
Article 2 
L’article 2 incorpora un últim apartat: 
 
“ El Consorci Localret està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona”. 
 
Article 7 
L‘article 7 incorpora un tercer apartat: 
 
“7.3.  El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot tenir la condició de 
mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals consorciats”. 
 
Article 23 
L’article 23 queda redactat de la següent manera: 
 
“El Director general serà nomenat pel Consell d’Administració a proposta del President i tindrà la 
condició de personal laboral d’Alta Direcció”. 
 
Article 25 
L’article 25 queda redactat de la següent manera: 
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“Personal 
 
25.1 El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves finalitats, i que 
estarà constituït per: 
a) personal adscrit per administracions participants. Aquest personal s’integrarà en la 
plantilla del Consorci, romanent el personal funcionari en la situació administrativa que 
correspongui en la seva administració d’origen, i el personal laboral mitjançant el mecanisme de 
la successió d’empresa o la que correspongui d’acord amb la legislació laboral vigent.  
b) personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb anterioritat a 31 
de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin efectuar en el marc de la normativa 
local i pressupostària.  
 
25.2 El Consorci no pot tenir personal eventual.  
25.3 El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o per la legislació 
laboral, segons s’escaigui, i les demés normes convencionalment aplicables”.  
 
Article 26 
L’article 26 queda redactat de la següent manera: 
 
“Secretaria i Intervenció 
 
26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció. 
 
26.2 La Secretaria es exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona o pel 
personal funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi exigit per ingressar-hi titulació 
superior en dret. 
 
26.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i 
pressupostaria, correspondrà a la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona o per 
funcionaris tècnics que actuaran per delegació d’aquest i que la exercirà d’acord a la normativa 
que regeix a l’Ajuntament de Barcelona”. 
 
Article 29 
L’article 29 queda redactat de la següent manera: 
 
“Règim pressupostari, comptable i de control 
 
29.1 El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la normativa vigent per 
als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos econòmics i a la 
normativa que sobre la matèria estableixi l’Ajuntament de Barcelona. El Consorci forma part dels 
pressupostos i s’inclou en el compte general de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
29.2 El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del pressupost, així 
com els requeriments d’informació comptable i financera, al calendari municipal, sense perjudici 
del compliment dels terminis previstos a la normativa d’aplicació. 
 
29.3 Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel que fa, entre 
d'altres, a les competències per a l'autorització o disposició de despeses, als dipòsits del fons i 
persones autoritzades per al seu moviment i a l'operatòria en pagaments. Tots els actes, 
documents i expedients de l’Administració del Consorci i de totes les entitats depenents d’aquest, 
amb independència de la seva naturalesa jurídica, de la que se’n derivin drets i obligacions de 
contingut econòmic estaran subjectes al control i la fiscalització interna per la Intervenció del 
Consorci en els termes establerts als articles 213 a 222 de Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. 



 
29.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera i 
pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora, funció de control financer i 
funció de control d’eficàcia, correspondrà a un òrgan administratiu, amb la denominació 
d’Intervenció general. 
 
29.5 Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa sota la direcció de la 
Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona” 
 
Article 29 bis 
S’incorpora un article 29 bis 
 
“Autoritzacions 
 
Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, cal l’autorització prèvia de l’Ajuntament de Barcelona per: 
a) La creació o participació en societats, fundacions, associacions o qualsevol altra 
persona jurídica d’àmbit nacional o estranger.  
b) Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs, crèdits i avals”.  
 
Article 32 
L’article 32 queda redactat de la següent manera: 
 
“Separació del Consorci 
 
32.1 Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en qualsevol moment. El dret de 

separació haurà d’exercir-se mitjançant escrit notificat a l’Assemblea General del Consorci. 
32.2 L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada l’administració que hagi exercit el 

dret acrediti estar al corrent del seus compromisos adquirits i garanteixi la liquidació de les 
seves obligacions pendents. 

32.3 Si l’Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el Consorci haurà d’acordar a 
quina de les restants administracions integrants del Consorci, s’adscriu en aplicació dels 
criteris establerts en la LRSAL”. 

 
 

Article 33 
L’article 33 queda redactat de la següent manera: 
 
“Dissolució del Consorci 
 
33.1  El Consorci es dissoldrà per les causes següents: 
 

a) Acord unànime de tots els membres que l’integren. 
b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres restants. 
c) Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.  
d) Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la majoria absoluta 

dels seus membres. 
e) Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes. 

 
33.2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció. 

 
33.3. L’Assemblea General amb l’acord de dissolució nomenarà un liquidador.  A manca d’acord, 
exercirà com a liquidador el Consell d’Administració del Consorci. 
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33.4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada membre del 
Consorci, de conformitat amb el percentatge corresponent a la seva aportació anual i el número 
d’anys que efectivament hagi estat integrat com a membre de ple dret en el Consorci. 
 
33.5. Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions en que tindrà lloc el 
pagament de la quota de liquidació en cas de que resulti positiva. 
 
33.6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides per aquests Estatuts, 
la cessió global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de 
mantenir la continuïtat de l’activitat i poder així aconseguir els objectius del Consorci”. 
 
 
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels estatuts i donar-
los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació perquè presentin, en el 
seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb el benentès que si no se’n presentessin, es 
donaria per aprovat definitivament l’acord un cop transcorregut l’esmentat termini. 
 
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública de forma 
conjunta, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el 
termini establert a l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, a efectes d’efectuar, 
en el seu cas, les al·legacions i les esmenes corresponents”. 
 

 
Atès que, examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes s’ajusten al que disposen 
les Lleis 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració local i 15/2014, 
de 16 de setembre, de Racionalització del Sector Públic i d’altres mesures de reforma administrativa. 
 
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que la modificació 
dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de govern, ha de ser ratificada pels ens 
consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que per a la seva aprovació. 
 
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que els acords 
per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el vot de la majoria absoluta de 
membres de la corporació. 
 
Atès que l’acord d’aprovació de la modificació dels estatuts proposada s’ha sotmès per part del Consorci 
Localret a informació pública, de forma conjunta, pel termini de trenta dies, mitjançant anunci en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6770, de 15 de desembre 2014. 
 
És per tot això que, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, proposo al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents 
 
A C O R D S  
 
Primer.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret, acordada per 
l’Assemblea General d’aquest Consorci en sessió plenària de 27 de novembre de 2014, en els termes 
exposats anteriorment. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Localret per al seu coneixement i efectes escaients”. 
 
 
 



 

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 i amb quòrum de la majoria absoluta de 
membres de la Corporació. 
 
6. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS 

L’Alcalde, en data 18 de febrer de 2015, ha emès la següent proposta d’acord en relació a la modificació 
dels estatus del Consorci  del Bages per a la Gestió de Residus: 

“El Consorci del Bages per a la gestió de residus, del qual forma part aquest Ajuntament, té per objecte la 
planificació, reglamentació, prestació de serveis i activitats, d’interès municipal i comarcal, en matèria de 
gestió de residus, de competència pròpia, delegada o assignada dels ens consorciats en règim de 
concurrència i lliure mercat. 
 
L’entrada en vigor de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i d’altres 
mesures de reforma administrativa, estableix un termini de sis mesos per a l’adaptació dels estatuts dels 
consorcis a les seves previsions, concretament a les establertes als articles 12, 13 i 14 de la citada llei, 
relatives a les causes i procediment per a l’exercici del dret de separació d’un consorci, els efectes 
d’aquest dret de separació i la liquidació del consorci. 
 
En data 1 de desembre 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,  a la citada Llei 15/2014. Aquest acord, 
juntament amb l’expedient administratiu, ha estat sotmès a exposició pública, mitjançant edicte publicat al 
Butlletí Oficial de la Província de 22 de desembre de 2014, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
de 17 de desembre de 2014 i al tauler d’edictes i web del Consorci, període durant el qual no s’han 
presentat al·legacions.  
 
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 
i d’acord amb el que estableix l’article 271 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, els articles 313 i 322 del Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis del Ens Locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny i l’article 15 de 
Llei 30/1990, de 26 de novembre  de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú,  es proposa l’adopció, que requerirà el quòrum preceptiu de la majoria absoluta de 
membres de la Corporació, dels següents 

 
ACORDS: 
 
Primer.- Ratificar l’acord adoptat pel Consell plenari del Consorci del Bages per a la gestió de residus, en 
sessió de 1 de desembre de 2014, de modificació dels Estatuts per adequar-los a la Llei 15/2014, de 16 
de setembre, de racionalització del sector públic i d’altres mesures de reforma administrativa, els quals 
queden redactats conforme a allò expressat en l’annex a aquest acord, del qual és part integrant.  
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Segon.- Notificar aquest acord al Consorci del Bages per a la gestió de residus i encomanar a aquest ens 
que realitzi els tràmits de l’expedient que puguin realitzar-se conjuntament i que siguin  necessaris per la 
seva tramitació. 
 
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 i amb quòrum de la majoria absoluta de 
membres de la Corporació. 
 
6. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2013. 
 
L’Alcalde, en data 9 de febrer de 2015, ha emès la següent proposta d’acord en relació a la aprovació del 
Compte General 2013: 

“Vist que el Compte General de l’Ajuntament de Fonollosa corresponent a l’exercici econòmic 
2013 va ser dictaminat favorablement per la Comissió Especial de Comptes en data 16 de 
desembre de 2014, 
 
Atès que l’expedient del Compte General va ser sotmès al tràmit d’informació pública mitjançant 
anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 31 de desembre de 2014 i al tauler 
d’anuncis de la corporació, sense que es presentessin reclamacions, segons s’acredita 
mitjançant certificació de secretaria de data 3 de febrer de 2015, 
 
Atès que l’informe emès per secretaria-intervenció, en data 30 de setembre de 2014, en relació a 
l’ obligació de reduir endeutament en aplicació del superàvit de l’exercici 2013 d’acord amb 
l’article 32 de la llei 2/2012, diu textualment: 

“Per tant, es verifica que la ràtio de Deute Viu, a la liquidació de 2013 no supera el límit del 110% 
previst en el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i que la suma del 
Romanent per Despesa General liquidats, minorats pels capital pendent del passius financers 
associats als Plans d’Ajust aprovats per aquesta entitat són superiors a zero. Per aquest motiu 
l’entitat pot acollir-se a la Disposició Addicional sisena, i destina l’import subjecte a l’article 32 a la 
finalitat següent: 

Generar superàvit a pressupost per generar els fons líquids suficients per assegurar el 
pagament integral dels pendents de pagament del pressupost a 31/12/2013. 

6.-Els efectes de donar compliment al article 32 de la Llei 2/2012, el ple de la corporació haurà 
d’acordar la no disponibilitat del superàvit  d’import 189.509 euros destinat a generar els fons 
líquids suficients per assegurar el pagament integral dels pendents de pagament del pressupost 
a 31/12/2013”. 

Atès allò que determinen els articles 212 i 223 del DL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
 
 
 



 
 
S ’ A C O R D A  : 
 
Primer.-  Aprovar el Compte General de la Corporació corresponent a l’exercici 2013, rendit per 
l’Alcalde i integrat pels  estats i comptes que consten a l’expedient, així com l’acta d’arqueig i 
certificació de cada entitat bancària dels saldos existents a favor de l’Ajuntament a final 
d’exercici. 

Segon.-  Acollir-se a la Disposició Addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, i destinar l’import 
subjecte a l’article 32  a generar superàvit a pressupost per generar els fons líquids suficients per 
assegurar el pagament integral dels pendents de pagament del pressupost a 31/12/2013. En 
conseqüència, s’acorda la no disponibilitat del superàvit  d’import 189.685 euros per tal de 
destinar-lo a generar els fons líquids suficients per assegurar el pagament integral dels pendents 
de pagament del pressupost a 31/12/2013. 

Tercer.-  Rendir els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici 
econòmic 2013  a la Sindicatura de Comptes de Catalunya d’acord amb el que determinen els 
articles 208 a 212 del TRLHL. 

 
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 
 

8.- INFORMES DE MOROSITAT. 
 
Es dóna compte dels informes de morositat, emesos per secretaria-intervenció, de conformitat amb allò 
que disposa l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, i que corresponen al quart  trimestres 2014. 
 
El Ple es dóna per assabentat i resten diligenciats en aquest sentit en els respectius expedients. 
 
 
9.- DECLARACIÓ D’ACTIVITATS D’ESPECIAL INTERÈS I UTILITAT MUNICIPAL I CONCESSIÓ DE 
LA BONIFICACIÓ  PREVISTA EN L’ARTICLE 5.5 DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1, 
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES. 
 
En data 5 de març de 2015 l’Alcalde ha emès la proposta d’acord que literalment diu: 
 
“En data de data 22 de desembre de 2014, RE núm. 2052 de 23 de desembre de 2014, l’Associació 
Cultural i Recreativa de Fals ha presentat un escrit  mitjançant el qual exposa que es propietària d’un 
local, ubicat al carrer Escoles s/n, en el qual es desenvolupen activitats culturals i recreatives que poden 
ser considerades d’especial interès i utilitat municipal. 
 
Als efectes de justificació acompanyen les memòries de les activitats realitzades els anys 2012 i 2013 tant 
pel que fa al conjunt de l’Entitat com les que s’organitzen pel Casal de la Gent Gran. 
 
 En l’escrit es sol·licita  la declaració d’especial interès o utilitat municipal de les activitats culturals 
desenvolupades en l’immoble, per concórrer circumstàncies socials i culturals  que justifiquen aquesta 
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declaració i, per tant,   la bonificació del 95% en la quota de l’IBI prevista en la corresponent ordenança 
fiscal.  
 
El municipi de Fonollosa està format per quatre nuclis de formació: Camps, Canet de Fals, Fals i 
Fonollosa. Cadascun d’ells compta amb una entitat amb finalitats culturals que organitza pràcticament la 
totalitat de la programació cultural del municipi amb la col·laboració de l’Ajuntament. 
 
A la vista de la documentació presentada i per coneixement propi d’aquest Ajuntament podem afirmar que 
l’Associació Cultural i Recreativa de Fals compleix una important funció en el territori vinculada a les 
activitats de totes les formes d’expressió cultural i recreativa que es duen a terme, així com del 
manteniment i continuïtat de les tradicions de la Cultura Popular i Tradicional. 
 
En aquest sentit, l’Ajuntament de Fonollosa reconeix la valuosa tasca que porta a terme l’Associació 
Cultural i Recreativa de Fals pel que fa a la promoció de la cultura i l’esport, la participació ciutadana, la 
cohesió social, la dinamització de la gent gran i els infants i també de promoció del poble de Fals i, en 
conseqüència, del municipi de Fonollosa. 
 
Cal fer especial esment al fet que l’Associació Cultural i Recreativa de Fals fa 36 anys que porta a terme 
el Pessebre Vivent del Bages, el qual ha rebut diversos premis, entre ells, el Premi a la millor iniciativa 
artística popular, l’any 1992, atorgat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
En data 5 de març de 2015 s’ha emès informe de Secretaria respecte al procediment a seguir. 
 
Ateses les motivacions anteriors, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER. Declarar d’especial interès i utilitat municipal les activitats culturals i recreatives que 
desenvolupa l’Associació Cultural i Recreativa de Fals 
 
SEGON. Reconèixer a l’Associació Cultural i Recreativa de Fals la bonificació del 95 per cent de la quota 
íntegra de l’Impost sobre Béns immobles corresponent al local ubicat al C/ Escoles s/n de Fals, del terme 
municipal de Fonollosa, amb referència cadastral 3020913 CG9232S-0001/YY, per entendre que està 
degudament justificada la causa del benefici, en virtut del que disposa l’article 5.5 de  l’Ordenança fiscal 
d’aquest impost aprovada per aquest Ajuntament en data 5 de novembre de 2014, emparada en l’article 
74.2 quater del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març. 

TERCER. Notificar aquest acord a l’interessat i a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Ateses les consideracions exposades 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 
 
INTERVENCIONS: 

El senyor Eloi Hernàndez diu que, en aquest cas, estem vinculant l’interès municipal a un benefici fiscal, i 
que el correcte seria que es concretessin els condicionants per a declarar les activitats culturals d’interès 
municipal i que totes les entitats del municipi hi poguessin concórrer. 



L’Alcalde i el senyor Joan Grau coincideixen en que seria bo reconèixer les activitats culturals i 
recreatives de les associacions com d’interès municipal, així com la seva col·laboració en l’entitat cultural 
del municipi.  

 
10.- TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL CIRCUIT DE MOTOCRÒS DEL PINYER . 
 
En data 6 de març de 2015 l’Alcalde ha emès la proposta d’acord que literalment diu: 
 
“1 ANTECEDENTS DE FET 

 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central , en data 23 de gener de 2015 va aprovar 
definitivament el Pla Especial del circuit de motocròs de Can Pinyer, del terme municipal de Fonollosa, 
promogut pel senyor Josep M. Roig Dabant,  supeditant-ne la publicació al DOGC, i consegüent 
executivitat, a la presentació d’un text refós que incorpori les prescripcions següents: 

 

 Cal especificar en les normes urbanístiques del document que les instal·lacions complementàries 
al circuit es concentraran en un únic volum edificatori. Així mateix caldrà definir en el plànol núm. 
3.2 la localització d’aquestes instal·lacions amb el corresponent gàlib edificatori, i establir 
normativament que aquestes instal·lacions s’ubicaran en l’àmbit delimitat en aquest plànol. 

 Cal corregir el document i clarificar quina es la superfície de l’àmbit d’acord amb la delimitació del 
plànol núm. 3.1. 

 Cal que la normativa urbanística estigui degudament articulada. Així mateix, cal ampliar l’apartat 
2.2 de la normativa urbanística relatiu al contingut documental del Pla especial afegint els 
documents de les normes urbanístiques i de la viabilitat econòmica. 

 

En data 3 de març de 2015, el Sr. Josep M. Roig Dabant, presenta al Registre General de l’ajuntament, 
dos exemplars del text refós en el qual s’incorporen les prescripcions sol.licitades. 

En data 6 de març de 2015, l’arquitecte municipal emet el següent informe: 

“1.- La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, en sessió de 23 de gener de 2015 va 
aprovar definitivament el Pla Especial del circuit de motocros Can Pinyer, supeditant-ne la publicació al 
DOGC, i l’executivitat, a la presentació d’un text refós que incorpori les prescripcions següents: 
 

- Cal especificar en les normes urbanístiques del document que les instal·lacions complementàries 
al circuit es concentraran en un únic volum edificatori. Així mateix caldrà definir en el plànol núm. 
3.2 la localització d’aquestes instal·lacions amb el corresponent gàlib edificatori, i establir 
normativament que aquestes instal·lacions s’ubicaran en l’àmbit delimitat en aquest plànol. 

- Cal corregir el document i clarificar quina es la superfície de l’àmbit d’acord amb la delimitació del 
plànol núm. 3.1. 

- Cal que la normativa urbanística estigui degudament articulada. Així mateix, cal ampliar l’apartat 
2.2 de la normativa urbanística relatiu al contingut documental del Pla especial afegint els 
documents de les normes urbanístiques i de la viabilitat econòmica. 

 
2.- A  l’article 3.1b) Ocupació, es fa constar que el gàlib edificatori es de 300 m2 dins el qual els edificis 
tindran una superfície total màxima de 150 m2, i aquestes es situaran deixant un mínim de 2 metres del 
perímetre de la zona de Paddock.  



 
AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 

 
A l’article 3.1f) de les Normes Urbanístiques es fa constar que les edificacions s’ubicaran en l’àmbit 
delimitat com a gàlib edificatori en el plànol 3.2 (Zonificació-instal·lacions complementàries). 
Amb l’aplicació d’aquests dos preceptes es fixa unívocament l’emplaçament de totes les instal·lacions i, 
aplicant les condicions d’ocupació, en resulta un volum totalment compacte i es complimenta la primera 
prescripció de l’acord de la CTUCC. 
 
3.-  En l’apartat 1.4 de la memòria es fa constar que la superfície objecte del Pla Especial es de 29.723 
m2 (2,97 ha) ubicada dintre la finca de Can Pinyer, que té una superfície total de 52.237 m2. 
La superfície de 29.723 m2 s’adiu amb la delimitació del plànol 3.1 que, en essència, es el mateix que 
consta en aquest apartat 1.4 de delimitació de l’àmbit. 
Amb aquestes especificacions es complimenta la segons prescripció de l’acord de la CTUCC. 
 
4.- L’apartat 2, que conté les Normes Urbanístiques, s’articula amb 5 articles, que regulen les 
determinacions generals, el desenvolupament del Pla Especial, els requeriments per a la redacció del 
projecte constructiu de l’activitat a implantar, les condicions de manteniment, utilització i senyalització i les 
condicions de finalització de l’activitat. 
A l’article 1.2, regulador del contingut del Pla Especial consta que, aquest, està conformat pels següents 
documents: 
 
1.-Memòria. 
2.- Estudi d’impacte ambiental. 
3.- Informes dels departaments competents. 
4.- Normes Urbanístiques. 
5.- Estudi de viabilitat econòmica. 
6.- Annexes, que inclouen les fitxes cadastrals i els compromisos que s’adquireixen per part del promotor 
d’acompliment d’obligacions concretes. 
7.- Plànols. 
8.- Projecte bàsic. 
 
Amb aquesta regulació es complimenta la tercera prescripció de l’acord de la CTUCC. 
 
Es per això que hem de fer informe favorable a la verificació, per part del Ple de la Corporació, del Text 
refós del Pla Especial del circuit de motocros Can Pinyer, com a tràmit previ a la seva tramesa a la 
CTUCC, als efectes de la seva publicació al DOGC. 
 

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: 

PRIMER. Verificar 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, al qual s’han incorporat les prescripcions acordades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
la Catalunya Central, en sessió de 23 de gener de 2015. 

TERCER. Trametre a la Comissió Territorial d’ Urbanisme de la Catalunya Central, un certificat d’aquest 
acord i els dos exemplars del Text refós del Pla Especial, degudament diligenciats, juntament amb els 
plànols d’ordenació i text de les normes urbanístiques en format editable de tractament de textos, en 
compliment de l’article 17.6 del Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

 
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 
 
 
INCLUSIÓ A L’ORDRE DEL DIA D’UN PUNT URGENT NO INCLÓS A LA CONVOCATÒRIA. 
 
Sr. Alcalde justifica la necessitat d’incloure a l’ordre del dia i sotmetre a votació l’aprovació d’una proposta 
d’acord en relació al protocol per a la prevenció i la intervenció en l’absentisme escolar a la comarca del 
Bages.  
 
Atès allò que disposen l’article 103.3 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, i l’article 83 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el ROF, 
 
S’ACORDA: 
 
ÚNIC.- Incloure a l’Ordre del dia de la present convocatòria, per motius d’urgència, el següent punt, tot 
variant l’ordre de numeració dels assumptes inclosos a la convocatòria: 
 
11.-  PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ I LA INTERVENCIÓ EN L’ABSENTISME ESCOLAR A LA 
COMARCA DEL BAGES.  
 
L’Alcalde, en data 9 de març de 2015, ha emès la següent proposta d’acord: 
  
“Atès que el dia 22 de juliol de 2013 va ser aprovat per unanimitat en el Ple del Consell Comarcal del 
Bages el “Protocol per a la prevenció i la intervenció en l’absentisme escolar a la comarca del 
Bages”, elaborat  per una comissió de treball formada per serveis socials bàsics de l’ABSS de la comarca 
i de l’ABSS de l’Ajuntament de Manresa, Inspecció educativa, Equip d’atenció psicopedagògica i l’Àrea 
d’Ensenyament del Consell Comarcal, i que va comptar amb la revisió i consens tècnic de tots els agents 
de la xarxa implicats en la intervenció en matèria d’absentisme escolar (centres educatius, Fiscalia de 
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l’àrea de Manresa-Igualada, SEAIA Bages-Berguedà, ABP-Mossos Esquadra, representants polítics de 
les regidories de serveis socials i d’ensenyament de Manresa i comarca). 
 
Atès el que disposa l’article 52.2 de la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i 
adolescència respecte l’encàrrec a les administracions públiques sobre la detecció dels casos de no-
escolarització, absentisme i abandonament escolar així com l’adopció de les mesures necessàries per fer-
hi front, mitjançant l’elaboració dels protocols corresponents. 
 
Atès el que disposen els articles 25.1 a) i 28 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de l’Organització comarcal de Catalunya, respecte a les competències del 
Consell Comarcal en matèria d’assistència i cooperació als municipis. 
 
Atès els objectius  principals del Protocol d’aconseguir la plena escolarització i potenciar la prevenció de 
l’absentisme escolar dels menors en edat d’escolarització obligatòria, així com afavorir la coordinació 
entre els diferents serveis implicats en termes d’absentisme escolar.  
 
Atès que per tal de formalitzar la cooperació entre totes les entitats implicades, així com d’habilitar els 
respectius professionals per actuar d’acord amb els termes que estableix el Protocol, dins el marc legal 
que sigui vigent en cada moment, és necessari aprovar el Protocol esmentat. 
 
Per tot el què s’ha exposat, aquesta Alcaldia proposa al Ple municipal, ACORDAR 

PRIMER.- Aprovar el “Protocol per a la prevenció i la intervenció en l’absentisme escolar a la comarca del 
Bages”. 

SEGON.- Donar trasllat del 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 
 
 
12.- INFORMACIONS DE L’ÀREA DE TERRITORI. 
 
El senyor Jordi Barcons informa que ja està finalitzat l’arranjament del camí de Camps, efectuat per 
l’empresa Pasquina. 
 
La senyora Judith Baraldés explica que, atesos els resultats de les excavacions arqueològiques 
realitzades a la Plaça de Camps, s’ha demanat un altre ajut a la Diputació de Barcelona per tal de 
continuar els treballs d’excavació. 
 
El senyor Xavier Camarasa informa de la realització  d’una auditoria energètica al CEIP Sant Jordi 
 
 
13.- INFORMACIONS DE L’ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES. 
 
El senyor eloi Hernàndez informa de l’inici de les activitats al Casal de la gent gran de Canet de Fals, amb 
un total de onze usuaris. 



 
El senyor Ivan Garcia  anuncia que s’han començat a preparar les activitats d’estiu com ara l’obertura de 
la piscina i contractació de socorristes. 
 
14.- INFORMACIONS DE L’ÀREA INTERNA. 
 
La senyora Montserrar Barea informa de la concessió d’una reducció de jornada del 50 % a la 
treballadora de la llar d’infants Marta Saa i, en conseqüència, un augment d’hores a la treballadora 
Adriana Prades. 
També informa de la baixa per IT de la directora de la llar d’infants. 
 
15.- PRECS I PREGUNTES 
 
No se’n formulen 
        
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 
 


