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

CELEBRADA EL DIA 9 DE SETEMBRE DE 2015 
 
 

Membres assistents 
 
Alcalde-President 
Sr. Eloi Hernàndez i Mosella 
 
Regidors 
Sra. Elisa Carvajal i Rojas,  
Sra. Francisco Vizcaíno Guerrero 
Sr. Xavier Camarasa i Palomes 
Sra. Montserrat Serra i Prat 
Sr. Joan Grau i Comas 
Sr. Joan Badia i Lladó 
Sra. Àfrica Rodríguez i Escoda 
Sr. Jordi Barcons i Jiménez 
 
Secretària-interventora 
Sra. Rosa Vilà i Pallerola,  

 
 

A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Fonollosa, a les 20,30 hores de la data assenyalada es 
reuneixen, en primera convocatòria, els membres del Ple Municipal que s’indiquen, sota la 
presidència de l’Alcalde, i assistits per la Secretària de la Corporació, als efectes de celebrar 
sessió extraordinària  amb el següent: 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació d’esborranys d’actes de sessions anteriors: 

 
1.1. Sessió constitutiva de data 13 de juny de 2015 
1.2. Sessió extraordinària de data 8 de juliol de 2015 
1.3. Sessió extraordinària de data 28 d’agost de 2015 

 
2. Control dels òrgans de govern: 

 
2.1. Donar compte de Decrets  de l’Alcaldia 
2.2. Donar compte, de forma expressa, de Decrets de l’Alcaldia 
2.3. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local 

 
3. Donar compte de la Liquidació pressupost 2014 

 
4. Aprovació del Compte de la Gestió Recaptatòria 2014 
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5. Proposta d’acord d’adhesió a la pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica 

destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel desenvolupament Local a 
l’empresa Endesa Energia Sau (Exp. 2012/01) 

 
6. Proposta d’aprovació del Programa anual 2015 que desenvolupa el Pla marc de restauració i millora 

forestal de l’Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia 
 

7. Aprovació prèvia  del “Projecte de constructiu de l’EDAR connectada al sistema de sanejament de la 
zona del nucli de Fonollosa” 

 
8. Aprovació incorporació ajuntaments al conveni de cooperació intermunicipal per a la prestació 

conjunta del servei de taxi de la comarca del Bages 
 

9. Aprovació proposta de festes locals per a l’any 2016 
 

10. Informacions de gestió: 
 

10.1. Àrea de Servei a les Persones 
10.2. Àrea de Serveis al Territori 
10.3. Àrea de Gestió de Recursos i Governació 

 
11. Precs i preguntes 

Comprovat el quòrum d’assistència el President disposa l’inici de la sessió. 
 
1.- APROVACIÓ D’ESBORRANYS D’ACTES DE SESSIONS ANTERIORS. 
 
1.1.- Sessió constitutiva de data 13 de juny de 2015 
Vist l’esborrany-minuta de l’acta de sessió constitutiva del ple de l’ Ajuntament celebrada el dia 13 de juny  
de 2015, el qual ha estat tramés als membres del consistori,  
 
Atès que no es formulen  correccions  al redactat s’acorda la seva aprovació per unanimitat. 
 
1.2.- Sessió extraordinària de data 8 de juliol de 2015 
Vist l’esborrany-minuta de l’acta de sessió extraordinària del ple de l’ Ajuntament celebrada el dia 8 de 
juliol  de 2015, el qual ha estat tramés als membres del consistori,  
 
Atès que no es formulen  correccions  al redactat s’acorda la seva aprovació per unanimitat 
 
1.3- Sessió extraordinària de data 28 d’agost de 2015 
 
Vist l’esborrany-minuta de l’acta de sessió extraordinària del ple de l’ Ajuntament celebrada el dia 28 
d’agost  de 2015, el qual ha estat tramés als membres del consistori,  
 
Atès que no es formulen  correccions  al redactat s’acorda la seva aprovació per unanimitat 
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2.- CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN: 

 
2.1. Donar compte de Decrets  de l’Alcaldia 

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. 103 al  213/15 
ambdós inclosos. 
 
El Sr. Grau fa una pregunta en relació al decret 203/2015 de concessió de llicència urbanística per a la 
legalització de reomplert de terres per anivellació d’un camp a la finca Torreblanca. En concret demana si 
amb la llicència atorgada queda resolt l’expedient de protecció de la legalitat urbanística iniciat. 
L’Alcalde contesta que hauria de quedar resolt però que ara no té coneixement si s’ha dictat resolució al 
respecte. 
El Sr. Grau demana també una explicació del contingut del decret 197/2015 d’assignació de funcions a 
l’administrativa de l’àrea de serveis a les persones, derivat de la Demanda de treball interposada al Jutjat 
Social de Manresa. 
L’Alcalde explica que després de l’acte de judici, i abans de la sentència, es va fer una negociació 
conjunta amb l’alcalde anterior, Sr. Serarols, on la demandant es va avenir a ocupar el lloc de treball que 
tenia assignat i es van acabar de concretar les feines a realitzar. 
 
2.2. Donar compte, de forma expressa, de Decrets de l’Alcaldia 

Es dóna compte del Decret de l’Alcaldia núm. 192/2015, de nomenament de membres, delegacions i 
règim de funcionament de la Junta de Govern Local: 

“RESOLUCIÓ  DE  L’ALCADIA  NÚM. 192 /2015 

El Ple de l’Ajuntament, en data 8 de juliol de 2015, va acordar la constitució de la Junta de Govern Local, 
òrgan al qual li correspon l’assistència a l’Alcalde en l’exercici de les seves atribucions i exercir les 
atribucions que l’Alcalde i el Ple li deleguin. 
 
De conformitat amb l’article 54 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, article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local i articles 43 i 52 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aquesta 
Alcaldia és competent per nomenar els membres que formaran la Junta, així com delegar l’exercici de 
determinades atribucions a la Junta de Govern Local. 
 
Per tot això  
 
RESOLC: 
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Primer.- Nomenar, com a membres de la Junta de Govern Local, els regidors següents:  
 

o Sr. Francisco Vizcaíno i Guerrero 
o Sr. Xavier Camarasa i Palomes 

 
Podran assistir a les sessions de la Junta de Govern, amb veu però sense vot, tots el regidors i regidores 
que tinguin responsabilitats de govern. 
 
Segon.-  Establir que la Junta de Govern Local celebrarà les sessions ordinàries el segon i quart dimarts 
de cada mes no festius, a les 12 hores, prèvia convocatòria cursada a l’efecte. 
 
Tercer.- Delegar a favor de la Junta de Govern Local  les competències de l’Alcaldia que es relacionen a 
continuació: 
 
Urbanisme 
 

o Aprovació d’instruments de planejament de desenvolupament de planejament general no 
expressament atribuïts al Ple, instruments de gestió urbanística i projectes d’urbanització. 

o Aprovació dels projectes d’obres i serveis que siguin de la seva competència. 
o Concessió de llicències d’obres majors, les seves pròrrogues, devolució de fiances i declaracions 

de caducitat 
o Aprovació prèvia dels projectes d’actuació específica en SNU 

 
Hisenda 
 

o Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de despeses quan el seu import no superi el 10 % 
dels recursos ordinaris del pressupost. 

o Aprovació dels expedients de modificació de crèdit  que siguin de la seva competència. 
o Aprovació  del calendari fiscal 

 
Recursos Humans 
 

o Aprovar l’oferta pública d’ocupació, d’acord amb el Pressupost i la plantilla aprovada pel Ple 
o Aprovar les  bases de les convocatòries per a la selecció de personal 

 
A més de les competències que se li deleguin la Junta de Govern Local exercirà la competència bàsica de 
donar assistència i assessorament a l’Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions. 
 
Quart.- Comunicar aquesta resolució als regidors afectats per al seu coneixement i efectes, i al Ple en la 
propera sessió que es celebri. 
 
Cinquè.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província i e-Tauler, en compliment d’allò 
que estableix l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’ORGANITZACIÓ, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals”. 
 

2.3. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local 

Es dóna compte del acords adoptats per la Junta de Govern Local que consten a les corresponents actes, 
que  han estat lliurades prèviament als regidors, de les sessions següents: 

• 31 de juliol de 2015 
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El Ple es dóna per assabentat. 

3. -DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2014 

Es sotmet a consideració del ple la següent proposta: 
 
“Es dona compte del decret de que l’Alcaldia ha dictat en data 30 de juliol de 2015 i que es transcriu a 
continuació: 
 
“DECRET DE L’ALCALDIA  NÚMERO 200/2015 

Assumpte: Liquidació Pressupost 2014 
 

Atès que en data  28  de juliol de 2015 s’ha emès, per secretaria-intervenció, Informe d’ Avaluació del 
Compliment de l’ Objectiu d’ Estabilitat Pressupostaria, 
 
Atès que en data 29 de juliol de 2015, s’ha emès informe de secretaria-intervenció, de conformitat amb el 
que es disposa a l’article 191.3 del Text Refós de la Llei d’ Hisendes Locals, 

 
De conformitat amb el que es disposa a l’article 191 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i article 90.1 del Reial Decret 500/1990, 
sobre matèria pressupostaria. 
 
RESOLC 

  
PRIMER. Aprovar la liquidació del Pressupost General de l’Ajuntament de Fonollosa corresponent a 
l’exercici comptable 2014. 

  
SEGON. Donar compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que aquest celebri, d’ acord amb el 
que estableixen els articles 193.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 90 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’ abril. 
 
TERCER. Trametre còpia d’ aquesta Liquidació al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i al 
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya”. 

 
Atès que l’informe emès per secretaria-intervenció, en data 28 de juliol de 2015, en relació a l’ obligació 
de reduir endeutament en aplicació del superàvit de l’exercici 2014 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 2014 no supera el límit del 110% previst 
en el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i presenta superàvit en termes de 
comptabilitat nacional  i romanent de tresoreria positiu per a despeses generals una vegada descomptat 
el romanent compromès. 

L’Ajuntament no té plans d’ajust aprovats. 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: 
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Destinar  l’import derivat de l’aplicació dels superàvit de l’article 32 d’import 273.591  a cancel.lar les 
obligacions pendents de pagament amb proveïdors, comptabilitzades i aplicades a tancament de 
l’exercici 2014. 

A tal efecte, el ple de la corporació haurà d’acordar la no disponibilitat del superàvit  d’import 273.591 
euros destinat a  la finalitat indicada anteriorment” 

Ateses les consideracions anteriors es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

Primer.- Donar-se per assabentat del decret de l’alcaldia 200/2015 d’aprovació de la liquidació del 
pressupost general d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic 2014. 

Segon.-  Acollir-se a la Disposició Addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, i destinar l’import subjecte 
a l’article 32  a cancel·lar les obligacions pendents de pagament amb proveïdors, comptabilitzades i 
aplicades a tancament de l’exercici 2014.  En conseqüència, s’acorda la no disponibilitat del superàvit  
d’import 273.591,00 euros per tal de destinar-lo a generar els fons líquids suficients per assegurar el 
pagament  dels pendents de pagament del pressupost a 31/12/2014. 

VOTACIÓ: 
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat 
 
4. -APROVACIÓ DEL COMPTE DE LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA 2014 

Es sotmet a consideració del ple la següent proposta: 
 
“L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona ha tramés, en data 6 de febrer de 2015, el 
Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada durant l’exercici 2014 i corresponent a les liquidacions 
d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés directe corresponents a aquest Ajuntament. 
 
La relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a cobrar, tal com estableix 
l’article 209.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de 
març, ofereix el següent resultat: 
 
Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2014: 
 

Rebuts 551,25 
Liquidacions 8.383,45 

 
 
Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2014: 
 

Rebuts 142.438,06 
Liquidacions 350.880,22 

 
 
S’ha verificat la correspondència entre els ingressos que es reflecteixen en el Compte amb els fons 
transferits  a l’Ajuntament, en els termes que consten en l’informe que Secretaria-Intervenció ha emès en 
data 3 d’agost de 2015. 
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Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el Compte de la Gestió Recaptatòria de l’exercici 2014 elaborat per l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, d’acord amb les dades transcrites en la part expositiva. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària” 
 
VOTACIÓ: 
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat 
 

5.- PROPOSTA D’ACORD D’ADHESIÓ A LA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE 
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA DESTINAT ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA 
ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA 
ENERGIA SAU (EXP. 2012/01) 

Es sotmet a la consideració del ple la següent proposta: 
 
“ANTECEDENTS 

 
Primer.- En data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament 
Local va adjudicar el subministrament d’electricitat,  destinat a les entitats locals de Catalunya membres 
del Consorci (Exp. 2012/01), a l’empresa Endesa Energia SAU, havent- se formalitzat el corresponent 
contracte administratiu en data 19 de març de 2013 amb una durada d’un any, des de l’1 d’abril de 2013 
fins el 31 de març de 2014 i la relació de preus unitaris que tot seguit es detallen: 
 
 
Terme d´energia 

   
Terme de potència 

         Preus (€/MWh) 
  

Euros/ kW i any 
  P1 P2 P3 

 
P1 P2 P3 

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A) 15,754249 9,452549 6,301700 
  152,356   Sublot 2 (2.1A) 35,517224     

177,553   86,943 Sublot 3 (2.1 DHA) 35,517224     
  150,938   Sublot 4 (2.0 A) 21,893189     

183,228   63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189     
 
Segon.- En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’Acord marc entre el Consorci 
Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia SAU.  
Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la modificació del contracte de 
l’Acord marc completant la seva oferta amb la incorporació de la tarifa de mitja tensió 3.1A i 6.1A, en els 
termes dels preus unitaris que tot seguit s’indiquen: 
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Preus terme de Potència 
  
T.A.(*) P1 P2 P3 P4 P5 P6 
3.1A 25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000 
6.1 17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837 
(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).  

  
Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i sense  IVA) 
  

  
PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 

T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 
3.1A TP-DH3C 138,231 119,319 85,149 0,000 0,000 0,000 

6.1 TP-DH6B 171,405 138,415 114,815 90,875 84,756 
69,52
0 

 
 
 
Tercer.- En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva aprovà la proposta d’acord relativa a la 
pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de març de 2015, havent- se 
notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga.  
 
Quart.- En data 10 de febrer de 2015, la Comissió Executiva ha aprovat la proposta d’acord relativa a la 
segona pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2015 al 31 de març de 
2016, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga la qual va mostrar la seva 
conformitat dins el període d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP i també la cessió del 
contracte a l’ACM.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc del 
subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 
2012/01) en quan als períodes de pròrroga de la durada del contracte. 
 
Segon.- Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc del 
subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 
2012/01) en quan a l’adjudicació i formalització dels contractes derivats de l’Acord marc. 
 
Tercer.- Article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de contractes del sector públic  (TRLCSP) pel que fa a la formalització dels contractes 
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents 
contractuals. 
 
Quart.- Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels contractes. 
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Cinquè.- Article 53.1 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 resta de disposicions vigents en matèria de règim local que 
regulen el funcionament i competències de l’Ajuntament. 
 
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats 
anteriorment  
 
S’ACORDA 
 
Primer.- Que l’Ajuntament de Fonollosa s’adhereix a la segona pròrroga de l’Acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya membres del Consorci 
(Exp. 2012/01), per un termini de dotze mesos, que va des de l’1 d’abril de 2015 al 31 de març de 2016, 
amb les següents condicions econòmiques: 
 
 
 

Terme d´energia 
 

Terme de potència 
       Preus (€/MWh) 

 
Preus (€/kW i any) 

P1 P2 P3 
 

P1 P2 P3 
128,231 104,533 71,364 Sublot 1 (3.0A) 40,728885 24,437330 16,291555 

  149,737   Sublot 2 (2.1A) 44,444710     
171,804   88,478 Sublot 3 (2.1 DHA) 44,444710     

  133,442   Sublot 4 (2.0 A) 42,043426     
153,119   68,202 Sublot 5 (2.0DHA) 42,043426     

 
Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les corresponents 
actualitzacions que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pugui dictar en relació a les parts de preu 
regulades en cada moment, que afectin al terme d’energia i que siguin directament aplicables als 
consumidors finals de l’energia. 
 

  
PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 

T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 
3.1A TP-DH3C 110,685 94,777 70,785 0,000 0,000 0,000 
6.1 TP-DH6B 124,731 103,019 96,943 82,560 79,767 67,026 

 
 
Segon.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona). 
 
Tercer. Notificar aquest acord a Endesa Energia, SAU (Av. Vilanova 12, 08018, Barcelona) com empresa 
adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’electricitat”. 
 
VOTACIÓ: 
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat 
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6.-PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROGRAMA ANUAL 2015 QUE DESENVOLUPA EL PLA MARC 
DE RESTAURACIÓ I MILLORA FORESTAL DE L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS 
BOSCOS BAGES-ANOIA 

Es sotmet a la consideració del Ple la següent proposta d’acord: 

“La Diputació de Barcelona, els ajuntaments d’Aguilar de Segarra, Calonge de Segarra, Fonollosa, Sant 
Mateu de Bages, Sant Pere Sallavinera i l’Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages Anoia,  
varen signar el 7 de maig de 2012 un conveni de col·laboració amb la finalitat d’establir els mecanismes 
corresponents per a l’execució del nou Pla Marc de Restauració i Millora Forestal  de l’àmbit territorial de  
l’Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages Anoia. 
 
L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, ha tramès a 
l’Ajuntament de Fonollosa,  el Programa anual 2015, document que especifica es tasques i inversions que 
es realitzaran enguany per l’execució del citat Pla Marc de Millora Forestal  de Propietaris Forestals 
Boscos Bages Anoia. 
 
Aquest programa ha estat aprovat en data 30 de març per una comissió de treball formada pel President i 
un o més representants de l’Associació de Propietaris, representants dels municipis del seu àmbit 
territorial, un representant de la Diputació de Barcelona i el tècnic forestal de l’Associació, tal i com es 
preveu en el Conveni marc de col·laboració  entre la Diputació de Barcelona, els ajuntaments d’Aguilar de 
Segarra, Calonge de Segarra, Fonollosa, Sant Mateu de Bages, Sant Pere Sallavinera i l’Associació de 
Propietaris Forestals Boscos Bages Anoia, per a l’execució del Pla Marc de Restauració i Millora Forestal.  
 
Per tot això i en la condició d’entitat signant del Conveni Marc abans esmentat i en compliment dels 
compromisos que se’n deriven, PROPOSO al Ple l’adopció dels següents ACORDS:  
 
PRIMER.- Aprovar el Programa anual  2015 que desenvolupa el Pla Marc de Restauració i Millora 
Forestal de l’Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages Anoia. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a les entitat signants del Conveni marc de col·laboració  entre la 
Diputació de Barcelona, els ajuntaments d’Aguilar de Segarra, Calonge de Segarra, Fonollosa, Sant 
Mateu de Bages, Sant Pere Sallavinera i l’Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages Anoia, per a 
l’execució del Pla Marc de Restauració i Millora Forestal. “ 
 
VOTACIÓ: 
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat 
 

7.- APROVACIÓ PRÈVIA  DEL “PROJECTE DE CONSTRUCTIU DE L’EDAR CONNECTADA AL 
SISTEMA DE SANEJAMENT DE LA ZONA DEL NUCLI DE FONOLLOSA” 

Es sotmet a la consideració del Ple la següent proposta d’acord: 

“1 ANTECEDENTS DE FET 
 
El Ple de l’Ajuntament, en data 14 de maig de 2015 va aprovar inicialment el “Projecte constructiu de 
l’EDAR connectada al sistema de sanejament de la zona del nucli de Fonollosa”, redactat per l’enginyera 
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Mireia Felix Castellanos de l’empresa Aigües de Manresa, S.A. , amb un pressupost d’execució per 
contracte de VUITANTA-DOS MIL SET-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS, IVA 
inclòs.   

L’esmentat projecte es va sotmetre a informació pública per un període trenta dies, mitjançant anuncis 
publicats en el BOPB de data 11 de juny de 2015, tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la seu electrònica 
municipal. Així mateix, es va notificar individualment als propietaris i titulars dels béns i drets necessaris 
per executar el projecte d’obres i que, per tant, serà necessari ocupar o expropiar.  

Atès que el projecte s’ha de desenvolupar el sòl no urbanitzable, d’acord amb l’article 48 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, també es van 
sol·licitar els corresponents informes sectorials, al Departament de Cultura, al servei competent en 
matèria d’agricultura, a l’Agència Catalana de l’Aigua, a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, al 
Servei de Carreteres de la Diputació de Barcelona i als òrgans competents en matèria de paisatge i medi 
ambient. 

Durant el període d’informació pública, el Sr. Josep Duocastella Torné, propietari  de bens afectats pel 
projecte d’obres,  presenta un escrit en el qual es demana que es tinguin en compte les següents 
consideracions:  
 

- “Que la rasa d’evacuació de la depuradora quedi en perfecte estat i condicions fins arribar a la 
riera. 

- Que la zona d’accés a la depuradora ocupi el mínim d’espai possible de la meva propietat. 
- Respectar la via d’accés i la seva amplada com a camí corresponent i conservar-la tal i com és 

actualment.” 
 
En data 28 d’agost de 2015, l’arquitecte municipal emet el següent informe, en relació a l’escrit presentat 
pel Sr. Josep Duocastella: 

“1.- Les al·legacions es presenten en qualitat de propietari de bens afectats per l’execució d’aquest 
projecte, i defensen la mínima afectació, així com el correcte acabat de les obres proposades. 
 
2.- La primera al·legació, en la que es demana que la rasa d’evacuació de la depuradora quedi en 
prefecte estat i condicions fins arribar a la riera, s’ha d’acceptar, amb les corresponents indicacions als 
tècnics responsables de l’execució del projecte, per tal que prenguin les mesures adients per al seu 
compliment, adoptant-ne, si cal, d’addicionals a les previstes al projecte.  
 
3.- En la segona al·legació es demana que la zona d’accés a la depuradora ocupi el mínim d’espai 
possible de la propietat privada. En aquest cas s’ha d’estar al que es justifica al projecte, deixant oberta la 
possibilitat que, en el moment del replanteig, es puguin fer els ajustos necessaris, preservant sempre la 
funcionalitat de l’obra. 
 
4.- En la tercera al·legació es demana respectar la via d’accés i la seva amplada com a camí 
corresponent i conservar-la tal com es actualment. En aquest cas s’ha d’estar també al que es justifica al 
projecte, amb possibilitat de conservar el traçat actual, fent les adaptacions necessàries per garantir la 
seva funcionalitat, tenint en compte que s’haurà d’accedir a l’EDAR per fer les tasques reglamentàries de 
manteniment i control, i que aquestes requeriran la utilització de mitjans mecànics.  
 
Es per això que, pel que fa als aspectes tècnics de les qüestions plantejades, s’ha de proposar la 
resolució de les al·legacions en els termes dels apartats 2, 3 i 4 anteriors.”  
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Consten a l’expedient els informes sectorials següents : 
 
 Serveis Territorial a la Catalunya Central del Departament de Territori i Sostenibilitat 
 Direcció General de Desenvolupament Rural dels Serveis Territorials d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural. 
 Institut Geològic  i Cartogràfic de Catalunya 
 Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 

 
Tots ells tenen el caràcter de favorable a l’aprovació del projecte.  

No s’han rebut els informes ni de l’Agència Catalana de l’Aigua ni del Departament de Cultura, la petició 
dels quals consta feta en data 8 de juny de 2015, d’acord amb l’avís de recepció de correus. Pel que fa a 
l’informe d’impacte i integració paisatgística correspon efectuar-lo a la Comissió territorial d’Urbanisme, 
d’acord amb el nou redactat de l’article 22.2 del Decret 343/2006, pel qual s’aprova el Reglament de 
protecció, gestió i ordenació del paisatge. 

2. 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. 
 

El procediment per a la tramitació del projecte és el que preveu a l’article 48 del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010. 

De conformitat amb l’ article 22.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’ abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, 

PROPOSO AL PLE l’adopció dels següents acords: 

PRIMER: Resoldre les consideracions/al.legacions presentades pel Sr. Josep Duocastella Torne en els 
termes que es proposa en l’informe de l’arquitecte municipal. 

SEGON. Aprovar prèviament el “Projecte constructiu de l’EDAR connectada al sistema de sanejament de 
la zona del nucli de Fonollosa”, 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-CENTS 
NORANTA-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS, IVA inclòs.   
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TERCER. Trametre l’expedient tramitat complet a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya 
Central per a la seva resolució definitiva. 

VOTACIÓ: 
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat 
 

INTERVENCIONS: El Sr. Joan Grau vol fer constar que es tracta d’una actuació que convé molt per a 
Fonollosa i, per tant, celebra la decisió de continuar tirar endavant aquest projecte, la qual competència 
és de l’ACA. 

8.- APROVACIÓ INCORPORACIÓ AJUNTAMENTS AL CONVENI DE COOPERACIÓ 
INTERMUNICIPAL PER A LA PRESTACIÓ CONJUNTA DEL SERVEI DE TAXI DE LA COMARCA DEL 
BAGES 

Es presenta a la consideració del Ple municipal la següent  proposta d’acord: 
 
“En data 16 de gener de 2014, el Ple de l’Ajuntament va aprovar el conveni de cooperació entre diferents 
ajuntaments de la comarca per a la prestació conjunta del servei taxi en l’àmbit territorial d’aquests 
municipis, a iniciativa de l’Associació Comarcal de taxistes del Bages. 
 
D’aquesta manera els taxis de tots els municipis implicats poden actuar en qualsevol dels seus termes 
municipals, que en l’actualitat són: Avinyó, Balsareny, Callús, Castellbell i el Vilar, Castellterçol, l’Estany, 
Monistrol de Montserrat, Navarcles, Navàs, Sallent, Sant Feliu Sasserra, Súria, Moià, Artés, Fonollosa i 
Sant Vicenç de Castellet. 
 
Vist que en data 11 d’agost de 2015 (RE 1474 i 1477) han tingut entrada a aquest Ajuntament, des del 
Servei Territorial de Transports de Barcelona, dues sol.licituds d’adhesió al conveni de cooperació 
intermunicipal  per a la prestació conjunta del servei de taxi, corresponents a l’Ajuntament del Pont de 
Vilomara i Rocafort i de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
 
Com a ajuntament signatari del conveni es demana la manifestació formal sobre aquestes dues peticions, 
per la qual cosa, i vist que no s’ha trobat cap motiu per a la no inclusió dels dos ajuntaments a l’esmentat 
conveni, PROPOSO AL PLE l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- DONAR LA CONFORMITAT al Servei Territorial de Transports de Barcelona, l’adhesió de 
l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort i de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages al conveni de 
cooperació intermunicipal  per a la prestació conjunta del servei de taxi de la comarca del Bages. 
 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al Servei Territorial de Transports de Barcelona del Departament de 
Territori i Sostenibilitat. 
 
VOTACIÓ: 
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat 
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9.- APROVACIÓ  PROPOSTA  DE  FESTES  LOCALS  PER  A L’ANY 2016 

Es presenta la següent proposta d’acord en relació ales festes locals 2016: 

“Ha estat publicada al DOGC núm. 6888, de 9 de juny de 2015, l’Ordre EMO/168/2015, de 25 de 
maig, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2016. 
 
El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya ha requerit a aquest 
Ajuntament, mitjançant escrit que ha tingut entrada el dia 3 de juliol de 2015 (núm. 1249), la 
proposta de les festes locals d’aquest Municipi als efectes de preparació de l’Ordre de Festes 
Locals a Catalunya per a l’any 2016. 
 
Atesos els antecedents indicats, es proposa al Ple l’adopció dels següent acord: 

 
Primer. Proposar els dies que s’indiquen a continuació com a festes locals del Municipi de 
Fonollosa per a l’any 2016: 
 

o 22 de febrer 
o 22 d’agost 

 
Segon. Trametre el següent acord al Departament d’Empresa i Ocupació  de la Generalitat de 
Catalunya” 
 
VOTACIÓ: 
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada 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 a l’informe sobre el Pla d’ordenació urbanística municipal emès per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme en data 11 de juny de 2015.  
 
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: 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat aprovat per unanimitat i amb el quòrum de la majoria absoluta del 
nombre de membres de la  corporació. 
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10.- POUM DE FONOLLOSA: APROVACIÓ D’AL·LEGACIONS 

L’Alcalde, en data 28 d’agost de 2015, ha emès la següent proposta d’acord: 

“En data 11 de juny de 2015, la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central va acordar 
emetre informe sobre el Pla d’ordenació urbanística municipal de Fonollosa a l’efecte de l’informe 
urbanístic i territorial sobre la proposta de Pla que es preveu sotmetre a aprovació provisional,  previst a 
l’article 86 bis i a la disposició transitòria divuitena del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost , en la redacció donada pels articles 32 i 90de la Llei 3/2012, de 22 
de febrer, amb un seguit d’observacions perquè puguin ser considerades en l’acord d’aprovació 
subsegüent. 
 
 En data 28 d’agost de 2015, l’arquitecte municipal va emetre el següent informe, en relació a la proposta 
d’al.legacions a formular contra l’informe urbanístic i territorial que proposa l’equip redactor del Pla : 
 
“1.- La primera al·legació proposada es refereix a la invasió de competència per excedir els límits que 
l’article 90 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, atorga a la Comissió d’Urbanisme, que s’ha de limitar als 
aspectes del Pla relatius a qüestions de legalitat i a qüestions d’oportunitat d’interès supramunicipal. 
S’ha de recolzar plenament aquesta al·legació. 
 
2.- L’al·legació segona es fonamenta en contradicció entre l’informe que acompanya l’acord i el que es va 
emetre en data 11 de juliol de 2011, en relació a l’Avanç, i referit al sistema d’espais oberts i al sistema 
d’assentaments. Els aspectes contradictoris més rellevants es refereixen a la delimitació del sòl no 
urbanitzable de protecció especial i als càlculs de les extensions urbanes admissibles per a Fonollosa i 
Fals. La Comissió ha canviat de criteri en dues propostes de planejament que condicionen en gran 
mesura el resultat final del POUM. 
 
3.- En l’al·legació tercera es fa constar que el POUM, en el seu redactat actual, justifica les modificacions 
introduïdes en la delimitació dels espais de protecció especial, tot esmenant l’error d’apreciació en que es 
incórrer al aprovar el Pla Director Urbanístic del Pla de Bages, i el Pla Territorial de la Catalunya Central, 
quan es va qualificar de protecció especial (connector) la part de terme compresa per les conques del 
torrent del Putxó, torrent de Cal Morera i el Barranc de Bacardit. D’acord amb el que es justifica en l’estudi 
ambiental redactat per l’Ajuntament, i validat pels Serveis Territorials,  l’espai que actua veritablement 
com a connector es a l’entorn del torrent de la Vall del Puig. Fem especial esment que, la proposta de la 
Comissió pretén qualificar com a connector uns espais amb una densitat apreciable d’edificacions, i amb 
una tipologia i densitat d’ús que la fan inviable. Sembla com si la Comissió, persistint en l’error que ja es 
va cometre al redactar el planejament territorial, empenyi a l’Ajuntament a mantenir-lo ja que, en 
compliment estricte del Pla Territorial no hi ha l’obligació de qualificar de protecció especial l’entorn de la 
Vall de Puig. 
 
4.- Pel que fa a l’al·legació quarta, es fa referència al SUD-1 de Fonollosa, i al fet que es pretengui retallar 
la superfície del seu àmbit, tot justificant-ho en l’existència d’un camí. Estem d’acord en que es un nou 
excés de zel per part de la Comissió, excedint l’àmbit de la protecció de la legalitat i de l’interès 
supramunicipal. Aquest excés de zel també es manifesta en la interpretació de les àrees consolidades, tot 
pretenent l’exclusió de terrenys que ja tenen la qualificació de solar, segons el planejament vigent, i ens 
referim a la zona industrial de Fonollosa. No està justificada la restricció de creixement al nucli de 
Fonollosa. 
 
5.- La cinquena al·legació fa referència a la disconformitat amb les limitacions que imposa la Comissió al 
creixement del nucli de Fals, mitjançant el SUD-5. La Comissió valora com a no necessari el creixement 
del nucli pel cantó sud, i proposa la qualificació de no urbanitzable. Ho fonamenta especialment en la 
previsió d’un sistema d’equipament supramunicipal al  terme de Rajadell, a on es qualifica un àmbit de  
394.983,68 metres quadrats per al futur creixement del Barri de l’Estació. Deixant a banda la desmesura 
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que representa una requalificació de prop de 40 ha en un municipi de menys de 500 habitants, la 
Comissió s’excedeix en la seva competència, sense tenir en compte les determinacions del Pla Territorial 
que, com qualsevol altre administració, té el deure de respectar. 
També es evident que la retallada del SUD-5, limitant-lo a la peça adjunta al carrer dels Ametllers,  
converteix aquest creixement en totalment inviable, ateses les càrregues que ha de suportar. 
 
6.- En relació a l’al·legació sisena, que es refereix al catàleg de construccions en sòl no urbanitzable, 
valorem com a correcta la consideració de l’interès municipal, fonamentat en publicacions d’estudiosos 
locals, que justifiquen de forma suficient la pre existència d’aquestes edificacions que, al seu dia, 
formaven part de l’estructura territorial i econòmica del municipi. 
 
Es per això que hem de proposar que es presenti escrit d’al·legacions a l’acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de la Catalunya Central de data 11 de juny de 2015, en els termes que es proposen per part 
de l’equip redactor del POUM”. 
 
 
Per tot això, PROPOSO al Ple, l’adopció del següent ACORD: 
 
FORMULAR OPOSICIÓ, de conformitat amb allò que preveu l’article 107.1, de la Llei de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, contra l’acord de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de data 11 de juny de 2015, pel qual s’emet informe 
urbanístic i territorial sobre la proposta de Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Fonollosa que es 
preveu sotmetre a aprovació provisional,  en base a les següents al.legacions:  

 
 

Primera. L’informe urbanístic i territorial, d’acord amb l’apartat cinquè de la Disposició transitòria 
divuitena del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'urbanisme, modificada per la Lle 3/2012, de 22 de febrer, ha de ser “sobre els aspectes del pla 
relatius a qüestions de legalitat i a qüestions d’oportunitat d’interès supramunicipal, per tal que 
puguin ser considerats en l’acord d’aprovació subsegüent”.  El contingut de l’informe emès pels 
serveis tècnics que es reprodueix en l’acord sobrepassa àmpliament els aspectes sobre els que 
s’ha de cenyir. 
 
Segona. L’informe que acompanya l’acord es contradiu amb l’informe emès en data 11 de juliol 
de 2011 en relació amb l’adequació del document d’Avanç del Pla d’ordenació municipal de 
Fonollosa, en relació al sistema d’espais oberts i al sistema d’assentament, en concret en el 
càlcul de l’extensió urbana admissible per a Fonollosa i Fals. 
 
Tercera: El Pla justifica que, en un major aprofundiment pel canvi d’escala de l’apreciació dels 
valors propugnats pel planejament territorial superior, els espais oberts situats entre els torrents 
de Putxó, Cal Morera i el barranc de Bacardit no tenen els valors propugnats pel Pla territorial, 
induïts per una errònia apreciació del PDU del Bages, i en canvi aposta pel potent caràcter 
connector dels espais a l’entorn del torrent de la Vall del Puig. 
 
Quarta: En relació al SUD-1 de Fonollosa, el fet que ara hi hagi un camí pels infants que des del 
nucli de Fonollosa van a l’escola en proporció molt menor dels que hi arriben amb transport 
escolar, no justifica que el límit del sector hagi de ser aquest. I aquest aspecte no és una qüestió 
ni de legalitat ni d’interès supramunicipal. 
 
Cinquena: Com es pot apreciar a cop d’ull, les càrregues urbanístiques associades al SUD-5 de 
Fals no poden ser compensades amb el subàmbit definit al llarg de l’avinguda dels Ametllers, i 
caldrà classificar sòl al subàmbit situat al sud del nucli, tot i no reservar el sòl per a un futur 
equipament educatiu.  
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Sisena: En relació a les ruïnes que s’inclouen en el Catàleg de construccions en sòl no 
urbanitzable, i com ja  s’ha posat de manifest en reiterades ocasions, i també en la documentació 
del Pla, les ruïnes que es proposen incloure en el Catàleg tot i no complir les Directrius de 
contingut (PTOP, gener 2009) o els vestigis mesurables no tenen la superfície suficient, interessa 
al municipi la seva inclusió, atenent a altres valors que contenen, com es mostra en les 
publicacions realitzades, o en realització, per estudiosos locals de les cases del municipi, i és la 
voluntat del municipi deixar-ne constància urbanística de la seva existència i la seva inclusió en 
el Catàleg”. 
 
 

VOTACIÓ: 
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat 
 
11.- Informacions de gestió: 

11.1.Àrea de Servei a les Persones 

La Sra. Elisa Carvajal informa de les  següents activitats: 

o Banc aliments: S’ha anat a  buscar una tona d’aliments a Creu Roja que estan dipositats al 
magatzem de Camps. S’elaboraran uns criteris per a l’atorgament d’ajudes. 

o Cursos que es fan enguany: Casal de la gen gran a Fonollosa i Canet, gimnàstica dolça i per a 
adults, i una nova activitat que son les classes d’anglès 

o Casal d’Aguilar, Fonollosa i Rajadell: comenta la gran afluència de nens participants. 
o Piscina: Indica l’increment dels abonaments efectuats, un gran nombre procedents de la 

comarca, i que s’han duplicat els ingressos vers 2014. 

La Sra. Montse Serra dóna les següents informacions: 
 

o S’ha dut a terme el servei de bibliopiscina durant tota la temporada 
o Realització el proper 11 d’octubre d’una visita a l’Església de Santa Maria de Camps i les 

excavacions arqueològiques en el marc de les Jornades europees de patrimoni, que enguany  
coincidiran amb la Fira del Menestral de Camps. 

o Excavacions arqueològiques de Camps: Es busca més finançament per continuar els treballs 
o Atenció CAP: S’han fet gestions per mantenir els horaris de matí i tarda als consultoris mèdics, i 

des del CAP de Sant Joan s’ha fet una nova proposta de reorganització que suposa destinar 
sempre el mateix metge i infermera a Aguilar, Rajadell i Fonollosa, de manera que es puguin fer 
visites a tots els usuaris de tots els municipis. Per aquesta finalitat es demana equips informàtics, 
sent possible a Fonollosa i Fals.  
 

El Sr. Alcalde informa dels següents assumptes: 

o De les dades de matriculació de nens a la llar d’infants 
o De l’edició del Butlletí  informatiu de Fonollosa, la qual correcció i impressió  ha estat 

encarregada a empresa externa. 
o Dels treballs de preparació de la web municipal per tal de complir amb les normes de 

transparència de les administracions públiques. 

El Sr. Jordi Barcons  pregunta el preu del butlletí. Respon l’Alcalde que el preu és de 240 euros per 
edició. 
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El Sr. Joan Badia pregunta si el banc d’aliment no es veu afectat per les humitats del magatzem de 
Camps. Respon l’Alcalde que els aliments estan col·locats en prestatges i que en el lloc concret no hi ha 
humitats. 
El Sr. Joan Grau intervé dient que va fer pública la preocupació del seu grup per l’estat dels treballs 
d’excavació de la Plaça de Camps, en el sentit  de que cal aprofitar l’oportunitat de tenir actualment la 
plaça oberta per continuar l’excavació. Afegeix que si els recursos venen de la Diputació de Barcelona es 
podrà continuar però, en cas contrari, cal considerar la possibilitat de finançament per part de 
l’Ajuntament, que té un ’endeutament baix i el romanent cada vegada és més alt, i  es tracta d’un recurs 
d’interès turístic pel municipi. 
El Sr. Alcalde manifesta tenir un compromís ferm en aquesta actuació ja des de l’anterior legislatura, que 
el seu grup comptava amb una persona arqueòloga. Explica que els treballs han estat parats per 
vacances i també per que s’han mirat els comptes. Vol deixar constància, arran de la publicació de CDC, 
que no estava l’actuació abandonada i que es va assegurar que no hi havia cap objecte que es pogués 
espoliar. Diu que té clar que s’ha d’explotar turísticament i que es buscarà finançament extern. En aquest 
sentit diu que la Diputació de Barcelona s’ha constituït recentment però ja s’han fet contactes. Afegeix que 
no està previst finançar l’actuació amb endeutament. 
Finalment indica que, com a conseqüència de les excavacions, el projecte d’actuació a la plaça haurà de 
ser modificat. 
El Sr. Grau manifesta que celebren la continuació dels treballs i que, lògicament, caldrà preveure la 
modificació del projecte de la plaça.  
 
11.2.Àrea de Serveis al Territori 

El Sr. Xavier Camarasa informa dels següents assumptes: 

o Neteja de parcel·les : S’han requerit propietaris per a la neteja de parcel·les 
 

o Arranjament de camins: S’han fet actuacions al camí de Boixeda (pujada de Cal Jordà) al camí 
de Camps (pujada de  Can Sirola) i al camí del Puig 

o S’han finalitzat les obres de la  coberta de Canet; algunes obres complementaries  les ha fet la 
brigada. El cost total ha estat publicat al Butlletí informatiu. 

o Obres que s’han dut a terme a la piscina municipal: para-sols, tendals, noves gandules, 
arranjament dels vestidors, acabar la pavimentació de la rampa d’accés  

o S’ha instal·lat wifi gratuït temporal a tota la zona de la piscina. 
o S’ha dut a terme l’ampliació de la xarxa de calefacció amb biomassa a la nau d’obra de les 

escoles, amb una subvenció de la Diputació de Barcelona. 
o A petició de l’Ajuntament es col·locarà senyals indicatives de circulació de ciclistes a la carretera 

BV-3008. 

El Sr. Jordi Barcons pregunta si la coberta de Canet de Fals està inaugurada. L’alcalde respon que ja es 
va fer servir per a la Festa Major i que no hi ha cap acte d’inauguració  previst. 
 
El Sr. Francisco Vizcaíno  informa dels següents treballs de manteniment realitzats: 
 

o Col·locació de bancs , papereres i escampat de sorra al recinte de la petanca de Fals 
o Pavelló de Fonollosa: S’ha reparat la finestra pel funcionament del bar, la instal·lació elèctrica, 

condicionament de l’aigua i s’ha pintat. 
o Vestidors: s’han reparat les portes, la instal·lació elèctrica, les dutxes i lavabos i s’ha pintat. 
o S’han col·locat  3 senyals a la via pública indicadors  de la piscina municipal 
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o Manteniment a l’escola: s’han pintat dos classes, s’ha canviat un compostador de fusta per un 
d’obra, s’ha pintat la façana de la sala de professors, el pas peatonal, les parades del bus i 
entrada a l’escola, i la pica dels lavabos de totes les classes. 

o S’està fent una prova per utilitzar una màquina de neteja tipus raspall 
 
11.3.Àrea de Gestió de Recursos i Governació 

El Sr. Francisco Vizcaíno informa de les següents contractacions de personal: 

o Plans d’Ocupació: Renovació dels contractes de Francesc Castells Rojas i Joaquin Jesús Orgaz 
Prieto, com a peons de la brigada municipal del 2 de juliol al 31 de desembre de 2015 

o Carles Alonso Boix i Ferran Pons Dabant, com a socorristes de la piscina del 21 de juny al 6 de 
setembre de 2015. 

12.-Precs i preguntes 

El Sr. Grau pregunta si s’ha fet el tràmit d’informació pública del Pla d’Acció Cultural. Respon l’Alcalde 
que no en té constància en aquest moment. 

Tractats tots els punts de l’ordre del dia el president aixeca la sessió a les 22,40 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  
L’Alcalde 
 
 
 
 
Eloi Hernàndez i Mosella 
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