
 
 

 

C/ Església, s/n – 08259 FONOLLOSA (Barcelona) - Tel.938366005 correu-e: fonollosa@diba.cat 

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

CELEBRADA EL DIA 11 DE NOVEMBRE 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 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 ordinària  amb el següent: 

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

 
1.1. Sessió ordinària de data 9 de setembre de 2015 
1.2. Sessió extraordinària de data 13 d’octubre de 2015 

 
2. Control dels òrgans de govern: 

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

 
3. Aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Fonollosa i 

Rajadell 
 

4. Aprovació de l’adhesió a l’organització especial “Bages Turisme” 
 

5. Aprovació de la concreció de les fitxes i documents per a l’exercici 2015 del conveni marc de 
col·laboració entre el consell comarcal del Bages i els ajuntaments de menys de 20.000 habitants de 
la comarca-serveis socials bàsics i polítiques d’igualtat, 2013-2015. 
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6. Informacions de gestió: 
 

6.1. Àrea de Servei a les Persones 
6.2. Àrea de Serveis al Territori 
6.3. Àrea de Gestió de Recursos i Governació 

 
7. Precs i preguntes 

 
Comprovat el quòrum d’assistència el President disposa l’inici de la sessió. 
 
Incidències: 
 
L’Alcalde excusa l’assistència del Sr. Joan Grau i Comas 
La Sra. Elisa Carvajal i Rojas s’incorpora a la sessió a les 20,51 hores, en el punt número 2 de l’ordre del 
dia. 
 
1.- APROVACIÓ D’ESBORRANYS D’ACTES DE SESSIONS ANTERIORS. 
 
1.1.- Sessió ordinària de data 9 de setembre de 2015 
 
Vist l’esborrany-minuta de l’acta de sessió ordinària del ple de l’ Ajuntament celebrada el dia 9 de 
setembre  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 13 d’octubre de 2015 
 
Vist l’esborrany-minuta de l’acta de sessió extraordinària del ple de l’ Ajuntament celebrada el dia 13 
d’octubre  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 
 
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. 214 al  266 ambdós 
inclosos. 
 
El Sr. Barcons demana informació respecte els següents decrets: 
 

• 214/2015 de sobreseïment del procediment de restauració de la legalitat urbanística expt PLU 
04/2014. L’Alcalde respon que aquest decret dóna contesta a la pregunta formulada pel Sr. Joan 
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Grau en el ple ordinari anterior, i llegeix l’escrit de contesta que li va ser tramès en data 18 de 
setembre, on s’informava que amb posterioritat al decret 203/2015, de concessió de llicència 
urbanística per a la legalització de reomplert de terres per anivellació d’un camp, es va dictar el 
decret 214/2015 de sobreseïment del procediment de restauració de la legalitat urbanística 
incoat. 

• 221/2015 d’ordre d’enderroc. Informa l’Alcalde que afecta un mur de Camps construït sense 
llicència municipal. 

• 232/2015 i 259/2015 de reconeixement d’hores extraordinàries. Informa l’Alcalde que 
corresponen a serveis prestats per la brigada amb motiu de la diada, i a personal de neteja per a 
cobrir baixes laborals produïdes. 

• 253/2015 d’aprovació del pla de manteniment de carrers i espais públics del municipi. L’Alcalde 
diu que explicarà aquest tema amb més detall en l’apartat d’informacions. 

 
 
2.2. 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: 

• 8 de setembre de 2015 
• 22 de setembre de 2015 
• 13 d’octubre de 2015 

El Ple es dóna per assabentat. 

3. - APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES 
MUNICIPALS DE FONOLLOSA I RAJADELL 

Es sotmet a consideració del ple la següent proposta: 
 
El 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, en el seu article 28.1 estableix que el Govern de la Generalitat ha d’impulsar 
l’elaboració del Mapa municipal i comarcal de Catalunya. 
 
Per escrit de data 18 de juny de 2012 (RE 748/2012) el Director General d’Administració Local de la 
Generalitat de Catalunya comunicà l’inici d’elaboració del Mapa municipal de Fonollosa.  
 
En data 13 de setembre de 2012 el Ple de l’Ajuntament va aprovar l’inici de l’expedient de delimitació del 
terme municipal de Fonollosa.  
 
Per acord plenari de data 8 d’abril de 2014 es van aprovar les corresponents actes de delimitació entre el 
terme municipal de Fonollosa i els termes de Sant Joan de Vilatorrada, Manresa, Sant Mateu de Bages i 
Aguilar de Segarra. 
 
En data 23 de setembre de 2015 es va lliurar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes 
municipals de Rajadell i Fonollosa amb l’assistència de la representació d’ambdós ajuntaments i de la 
Generalitat de Catalunya, prèvia comunicació als propietaris afectats. 

 
Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
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Primer.-  Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre el terme municipal de Fonollosa i el terme 
municipal de Rajadell subscrita en data 23 de setembre de 2015. 
 
Sisè.- Notificar el present acord a l’Ajuntament de  Rajadell, així com al Departament de Governació i 
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya. 
 
VOTACIÓ: 
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat i, en conseqüència, amb el quòrum de la 
majoria absoluta del nombre legal del membres de la corporació. 
 
4. - APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ A L’ORGANITZACIÓ ESPECIAL “BAGES TURISME” 

Es sotmet a consideració del ple la següent proposta: 
 
“Atès que per acord de Ple del Consell Comarcal del Bages, de data 30 de juny de 2014, es van aprovar 
les normes reguladores de l’organització especial “Bages Turisme”, com a organització especial sense 
personalitat jurídica. 

Atès que l’acord esmentat es va sotmetre a informació pública pel termini de 30 dies per mitjà de l’anunci 
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 24 de juliol de 2014 ,en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya de data 10 d’octubre de 2014 i en  diari Regió 7 de data 15 d’octubre de 
2015, sense que es presentes cap reclamació ni al·legació, l’acord adoptat ha quedat definitivament 
aprovat sense necessitat d’adoptar-ne cap altre.  

Atès que s’ha procedit a la publicació íntegra de les normes reguladores  en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 1 de desembre de 2014. 

Atès que “Bages Turisme”, és una organització especial sense personalitat jurídica pròpia que té com a 
finalitat aglutinar en un sol ens les polítiques de turisme de tota la comarca del Bages, i de forma especial, 
les que es venien exercint des del Consorci de Promoció Turística del Cardener i del Consorci de 
Promoció Turística de les Valls del Montcau .  

Atès que la Consell d’Administració Plenari d’aquesta entitat, s’integrarà per representants dels 
ajuntaments i de les entitats locals de la comarca, per empreses privades, per entitats sense ànim de 
lucre, per agents econòmics i socials, així com també per entitats no territorials, per organitzacions i 
associacions representatives del Bages i de Catalunya de l’àmbit turístic, i aquest serà el que aprovarà els 
programes d’actuació comarcal i els serveis que es considerin més rellevants i estratègics pel 
desenvolupament turístic del conjunt de la comarca. 

Atès que l’article 6 de les normes reguladores de l’organització especial “Bages Turisme” estableixen que 
la incorporació de nous representants requerirà l’acord de l’òrgan competent que tingui atribuïda la 
competència per demanar-la, amb adhesió expressa a les seves normes, i l’acord del Consell 
d’Administració Plenari de “ Bages Turisme”. 

Atès que l’article 25.2.h de la Llei 7/1985, de Bases del Règim Local, estableix que el municipi exercirà en 
tot cas com a competència pròpia, en els termes de la legislació de l'Estat i de les Comunitats Autònomes, 
la relacionada en matèria d’informació i promoció de l'activitat turística d'interès i àmbit local. 
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Atès la voluntat de l’Ajuntament de Fonollosa per formar part de “Bages Turisme”es proposa l’adopció del 
següent acord: 

PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Fonollosa a l’organització especial Bages Turisme 
juntament amb l’adhesió expressa a les seves normes reguladores que s’annexen al present acord. 

SEGON.- Nomenar com a representant d’aquest Ajuntament a la Sra. Montserrat Serra i Prat  en el si del 
Consell d’Administració Plenari de Bages Turisme. 

TERCER.- Delegar en l’Alcalde la signatura de tots els tràmits que es requereixen per a  l’efectivitat dels 
acords. 

QUART.- Comunicar els acord presos al Consell Comarcal del Bages. 

VOTACIÓ: 
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat 
 

5.- APROVACIÓ DE LA CONCRECIÓ DE LES FITXES I DOCUMENTS PER A L’EXERCICI 2015 DEL 
CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAGES I ELS 
AJUNTAMENTS DE MENYS DE 20.000 HABITANTS DE LA COMARCA-SERVEIS SOCIALS BÀSICS I 
POLÍTIQUES D’IGUALTAT, 2013-2015. 

Es sotmet a la consideració del ple la següent proposta d’acord: 
 
“L’Ajuntament de Fonollosa està adherit al Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Bages i els ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la comarca per a l’organització i finançament 
dels serveis socials bàsics i polítiques d’igualtat. 
 
En data 28 de setembre de 2015, el Ple del Consell Comarcal del Bages va aprovar la concreció, per a 
l’exercici 2015, de les fitxes i documents del Conveni marc de col·laboració referenciat. 
 
Les fitxes i documents corresponents a l’exercici 2015 aprovades són: 
 

- Annex 1: Mapa de zonificació de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials de la comarca del Bages 
(ABSSCC) i cinc municipis del Moianès. 

- Fitxes 1: Serveis Socials Bàsics (29 models corresponents a cada municipi de menys de 20.000 
habitants de la comarca del Bages i cinc municipis de la comarca del Moianès). 

- Fitxa 2: Projectes i programes específics de suport als municipis. 
- Fitxa 3: Servei d’Informació i Atenció a la Dona del Consell Comarcal del Bages. 

 
Atès el règim de finançament previst a la fitxa 1,  del personal contractat pel Consell Comarcal del Bages, 
que presta servei als municipis de la zona d’adscripció als serveis socials bàsics, el qual i pel que fa al 
municipi de Fonollosa és el següent: 

  
CONCEPTE DEDICACIO IMPORT APORTACIO 
TREBALLADORA SOCIAL 8h/set 3.937,78 € 
EDUCADORA SOCIAL 8h/set 3.959,76 € 
TREBALLADORES FAMILIARS 26,67 % 7.354,28 € 
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Atesa  l’aportació extraordinària prevista per l’any 2015, per casos d’urgència social, la qual pel municipi 
de Fonollosa és de 1.048,73 euros. 
 
PROPOSO AL PLE l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar  el nou conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els 
ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la comarca per a l’organització i el finançament dels 
serveis socials bàsics i polítiques d’igualtat, 2013-2015, així com també les fitxes i documents 
corresponents a l’exercici de 2015. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal del Bages. 
  
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 la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.  
 
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. 
 
6.- MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 

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

MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 

“El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, va aprovar la següent 

RESOLUCIÓ 

“Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a les passades eleccions 
del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria en escons de les forces parlamentàries que tenen 
l’objectiu que Catalunya esdevingui un estat independent i en una àmplia majoria sobiranista en vots i 
escons que aposta per l’obertura d’un procés constituent no subordinat. 
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Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació d’un estat català 
independent en forma de república. 

Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent ciutadà, participatiu, obert, 
integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura constitució catalana.  

Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures necessàries per fer 
efectives aquestes declaracions. 

Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini màxim de trenta dies la 
tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i d’hisenda pública. 

Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió del poder constituent, 
reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica de l’Estat espanyol no se supeditaran 
a les decisions de les institucions de l’Estat espanyol, en particular del Tribunal Constitucional, que 
considera mancat de legitimitat i de competència arran de la sentència de juny del 2010 sobre l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya, votat prèviament pel poble en referèndum, entre altres sentències. 

Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir aquest procés de 
desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica, massiva, sostinguda i pacífica que permeti 
l’apoderament de la ciutadania a tots els nivells i es basi en una participació oberta, activa i integradora. 

Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les normes o els mandats 
emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de blindar els drets fonamentals que puguin 
resultar afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol, com els especificats en l’annex 
d’aquesta resolució. 

Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per tal de fer efectiu el mandat 
democràtic de creació d’un estat català independent en forma de república i acorda posar-ho en 
coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i del conjunt de la comunitat internacional. 

Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets fonamentals afectats per 
decisions de les institucions de l’Estat espanyol. 

1. Pobresa energètica 
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als subministraments bàsics, el 
futur govern ha de desplegar les mesures per a evitar la pobresa energètica aprovades per la 
Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge i la pobresa energètica, de manera que es garanteixi el dret d’accés als 
subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les persones i unitats familiars 
en situació de risc d’exclusió residencial, mentre duri aquesta situació. 

2. Habitatge 
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un habitatge digne, el futur 
govern ha de treballar en l’aplicació del nou marc normatiu que regula la Llei 24/2015, del 29 de 
juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica. En aquest marc, el futur govern ha de garantir que en processo de desnonament de 
l’habitatge habitual que afectin persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió 
residencial es compleixi, per a poder fer efectiu el desnonament, el principi de reallotjament 
adequat de les persones i unitats familiars afectades. 
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Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions normatives que 
permetin fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, com és el cas del reglament de 
funcionament de les meses de valoració per a l’adjudicació d’habitatges per a situacions 
d’emergències econòmiques i socials i per a altres casos de necessitats especials en l’àmbit de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

3. Sanitat 
En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés universal a l’atenció 
sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català de la Salut (CatSalut), a totes les 
persones que viuen a Catalunya. Cap persona no en pot quedar exclosa per raó d’origen, tingui 
o no la condició d’assegurada o beneficiària del Sistema Nacional de Salut, i amb independència 
de si consta o no en el padró. Així mateix, cap ciutadà no es pot veure privat d’assistència 
farmacèutica per motius econòmics. 
D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur a terme nous 
concurso per a la gestió de centres d’atenció primària. 

4. Educació 
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra bona part de 
l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, de millora de la qualitat educativa, 
recurs que fou admès a tràmit el 3 d’abril de 2014. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen 
del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei 
orgànica són contraris a les competències que corresponen a la Generalitat en aquesta matèria, 
contraris al model educatiu català determinat per la Llei d’educació de Catalunya i contraris als 
consensos obtinguts pels conjunt de la comunitat educativa. En coherència amb aquest recurs, 
el futur govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria d’educació per la plena vigència i el 
respecte de les competències establertes en favor de les administracions catalanes i per 
mantenir-hi els consensos obtinguts pel conjunt de la comunitat educativa. 

5. Garantia de les llibertats públiques 
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra alguns articles de 
la Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, recurs que fou admès a tràmit el 
21 de juliol de 2015. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a 
drets fonamentals emparats per textos internacionals com la Declaració universal dels drets 
humans o el e Conveni europeu dels drets humans i per la jurisprudència del Tribunal Europeu 
dels Drets Humans. En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva 
actuació en matèria de seguretat ciutadana per la plena vigència i el respecte dels drets 
fonamentals esmentats. 

6. Administracions locals 
Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions locals catalanes en 
servei de l’interès general, el futur govern ha de proporcionar-los les eines de suport necessàries 
per a deixar sense efecte els preceptes de la Llei de l’Estat 27/2013, del 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, promulgada de resultes de la Llei orgànica 
2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, dictada en 
desplegament de l’article 135 de la Constitució espanyola, relatius a la limitació de competències 
als ens locals, al control del cost dels serveis i a l’obligació de la priorització de l’activitat 
econòmica privada.  

7. Refugiats 
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A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els refugiats, el futur 
govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als 
Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu de donar acollida i asil al màxim nombre de persones 
refugiades, més enllà de les decisions adoptades en aquest àmbit pel Govern espanyol. 

8. Dret a l’avortament 
En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que estipula la Llei 17/2015, 
del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. 

9. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute 
Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el futur govern ha 
d’establir, entre altres mesures, vies de negociació que permetin reduir la càrrega del deute en el 
conjunt de la despesa. 
Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els finançaments 
estructurats, separant els pagaments que compensen un servei (inversió i manteniment) 
d’aquells que constitueixen un pagament excessiu respecte als tipus d’interès a les taxes 
d’inflació actuals. Així mateix, el futur govern ha d’instar els concessionaris o superficiaris a 
redefinir els contractes estructurats, transformant l’amortització de les inversions en finançament 
ordinari mitjançant deute públic i eliminant el cost excessiu del capital. 
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la Generalitat que es 
pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d’anar acompanyada d’una revisió a fons 
dels programes pressupostaris de despesa que permeti avaluar-ne i contrastar-ne la utilitat en 
moments en què atendre la urgència social ha esdevingut la màxima prioritat de la despesa de la 
Generalitat, expressada en l’esmentat pla de xoc. Els estalvis que s’obtinguin de la revisió de 
programes han d’anar íntegrament dedicats al pla de xoc social. 
Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el futur govern ha de 
crear un grup de treball obert als grups parlamentaris. 
Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els responsables de la 
banca resident per a estudiar la possibilitat de renegociació del pagament dels interessos amb 
finalitats socials.” 

Des del món municipal català volem estar, una vegada més, al costat del Parlament de Catalunya en 
l’exercici de la voluntat del nostre poble i expressar la nostra total coincidència de plantejaments amb la 
cambra catalana.  

Per aquest motiu els grups municipals de ERC i CDC, proposen al ple de l’ajuntament de Fonollosa 
l’adopció dels següents acords: 

PRIMER.- Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’ajuntament de Fonollosa a la resolució 1/XI del 
Parlament de Catalunya.  

SEGON.- Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de Catalunya, al president de la 
Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana 
de Municipis (ACM). 

VOTACIÓ: 
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per set vots favorables dels senyors Eloi Hernàndez i Mosella, 
Elisa Carvajal i Rojas, Francisco Vizcaíno i Guerrero, Xavier Camarasa i Palomes, Montserrat Serra i Prat, 
Joan Badia i Lladó i Jordi Barcons Jimènez, i una abstenció de la senyora Àfrica Rodríguez i Escoda 
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7.- Informacions de gestió: 

7.1. Àrea de Servei a les Persones 

La Sra. Elisa Carvajal informa de les  següents activitats: 

o De l’excursió de la gen gran realitzada a Reus amb una assistència de 70 persones. 

La Sra. Montse Serra dóna les següents informacions: 
 

o De l’inici el passat 19 d’octubre del sistema de visites simultànies de metge i infermera que es 
realitza als consultoris mèdics. 

o De la reunió celebrada el passat 8 d’octubre amb el consorci Leader, del qual aquest ajuntament 
en forma part, i que té per objectiu, entre altres, el foment del turisme de qualitat. En aquest 
sentit es va plantejar la possibilitat de dur a terme la restauració del cor de l’església de les torres 
de Fals. Es va informar que es publicaran les bases pel 2016. 

o De la visita realitzada el passat 23 d’octubre a la plaça de Camps amb representació de la 
Diputació de Barcelona, de l’Ajuntament i la direcció de les excavacions arqueològiques. El 
resultat va ser un compromís d’una aportació de 20.000 euros per a continuar els treballs 
d’excavació. 

o De la bona valoració de la Fira del Menestral que va coincidir amb les Jornades Europees de 
Patrimoni i es van realitzar quatre visites guiades a les excavacions arqueològiques. 

o De la publicació del Pla d’Acció Cultural al e-tauler als efectes de consulta i presentació 
d’al·legacions. 

 
El Sr. Alcalde informa de les reunions dutes a terme per l’equip de govern els dies 16 i 17 d’octubre 
anomenades “Govern respon” 
 
7.2.Àrea de Serveis al Territori 

El Sr. Francisco Vizcaíno informa dels següents assumptes: 

o Dels treballs diversos duts a terme per la brigada com ara tallar herba a Camps, treballs de poda, 
neteja viaria, pintar el Cap de Canet, caça de coloms, reparació d’enllumenat, treballs de 
jardineria... 

El Sr. Alcalde informa del següent: 
 

o De l’aprovació del Pla de neteja del municipi que serà vigent a partir de 2016 i que preveu uns 
punts d’actuació prioritària, estableix les persones responsables i la periodicitat d’actuació. 
Anuncia que posteriorment es farà una campanya de conscienciació als veïns del poble per 
comptar amb la seva cooperació. 

o Dels treballs de camp que s’estan realitzant, per part d’un enginyer forestal, per tal d’elaborar un 
informe de les parcel·les de Canet de Fals que es troben en mal estat i posteriorment iniciar el 
corresponent procediment per obligar  a la seva neteja. 

 
El Sr. Xavier Camarasa  informa dels següents assumptes: 
 

o De l’adjudicació per a l’arranjament de quatre camins del municipi de Fonollosa amb càrrec a la 
subvenció atorgada per la Generalitat a l’ADF. 

o De la subvenció d’import 19.564 euros concedida per la Diputació per a l’elaboració del catàleg 
de camins públics del municipi. 
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o De la concessió per part de la Diputació de Barcelona d’un paperera circular i dues semicirculars. 
o De les queixes rebudes de particulars per l’abocament de runes en propietat privada. En aquest 

sentit insisteix en conscienciar en la necessitat de demanar permís d’obres. 
o Dels treballs de segar herbes en vorals de camins realitzats seguint els criteris del Pla de 

nevades. 
o De la neteja d’un tram de 65mx18m de la franja perimetral de Canet, al capdamunt del carrer 

Mirador de Canet. 
o De les obres realitzades per Aigües de Manresa al dipòsit d’aigua al costat de la fàbrica. 

 
El Sr. Barcons pregunta si els camins concedits a l’ADF pel 2016 estan adjudicats. Respon el Sr. 
Camarasa en sentit afirmatiu. 
 
7.3.Àrea de Gestió de Recursos i Governació 

La Sra. Elisa Carvajal  anuncia que s’està treballant en l’elaboració del pressupost 2016 

El Sr. Alcalde informa que s’han aprovat es bases per a la selecció d’una borsa pera substitucions de la 
llar d’infants. 

8.-Precs i preguntes 

El Sr. Joan Badia pregunta per la captura de coloms i indica algun indret que s’hi ubiquen. La Sra. Montse 
Serra informa que s’han capturat 50 coloms a Fonollosa i que es preveu una nova actuació per l’any 
vinent per quan  podria ser que existissin uns 200 a Fals. 

A continuació el Sr. Alcalde llegeix el següent manifest: 

MANIFEST INSTITUCIONAL 
DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES 

 
“ Avui 25 de novembre, les administracions públiques i la societat civil tornem a trobar-nos per manifestar, 
una vegada més, el rebuig a la violència masclista i denunciar-ne les causes que l’originen amb la ferma 
voluntat de no detenir-nos fins eradicar-la.  
 
En el compromís d’eradicar la violència masclista totes les institucions públiques, molt especialment els 
Ajuntaments Catalans, de la mà de les entitats de dones i del moviment feminista, ens hem unit per dotar 
Catalunya d’un marc legal, per construir una xarxa de recursos d’atenció i recuperació per a les dones i 
per als seus fills i filles i per dissenyar protocols d’actuació que compten amb la participació de persones 
professionals d’àmbits diversos. Per la seva banda, la societat catalana augmenta dia a dia la seva 
sensibilitat i implicació davant les diferents manifestacions de la violència masclista.  
 
Això no obstant, la violència contra les dones és una realitat persistent i cruenta tal i com demostren les 
xifres de dones assassinades i les denúncies per violència masclista i, en concret, per agressió sexual. 
L’amenaça de ser violentades és permanent i s’accentua entre les dones més joves, fet que posa de 
manifest la necessitat d’abordar àmpliament les causes i les conseqüències, els perquès i les complicitats 
a nivell individual i social.  
 
En aquest sentit, és del tot imprescindible denunciar la complicitat social i cultural dels missatges que 
fomenten el sexisme, de les imatges que tracten el cos de les dones com a objectes sexuals, de les 
narratives que emmascaren les agressions sexuals contra les dones i les fan responsables de l’agressió 
viscuda, de les actituds que promouen estereotips de gènere i rols patriarcals i de la banalització del 
masclisme.  
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Les institucions i les organitzacions de la societat civil hem de ser un reflex fidel de l'alternativa que 
representem i del compromís que defensem per l’eradicació de la violència masclista. La nostra 
responsabilitat individual i col·lectiva passa per acceptar que no hi ha canvi social que no comenci per 
nosaltres mateixos i per entendre que la violència contra les dones és conseqüència d’un sistema social 
que porta inscrit en el seu ADN el masclisme com a ordre simbòlic per significar i interpretar la realitat.  
 
Tal i com recull la llei catalana, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, el masclisme és el 
concepte que defineix les conductes de domini, control i abús de poder dels homes sobre les dones i que 
ha imposat un model de masculinitat que encara és valorat per una part de la societat com a superior. La 
violència masclista és l’expressió més greu i devastadora d’aquesta cultura que destrueix vides i impedeix 
els desenvolupament dels drets, la igualtat d’oportunitats i les llibertats de les dones.  
 
Conseqüentment, la violència masclista només es pot eradicar si desautoritzem l’estructura ideològica 
patriarcal que legitima la desigualtat i la subordinació de les dones i organitza la vida a partir d’un principi 
de jerarquia que situa les dones com a ciutadanes de segona categoria.  
 
Per tant, és prioritari situar la prevenció d’aquesta violència com una política estratègica, més encara en 
aquest context de construcció de noves estructures i d’ideació d’un nou horitzó de possibilitats. Catalunya 
necessita un Pla de Prevenció a nivell nacional que reconegui la urgència d’establir pràctiques de de 
construcció del paradigma patriarcal i dels discursos masclistes. És per això que les institucions 
públiques, conjuntament amb la societat civil, hem de trobar les eines per desplegar la Llei d’igualtat 
efectiva de dones i homes, aprovada al passat mes de juliol, perquè és amb el treball de construir una 
societat democràtica moderna que eradiqui el sistema patriarcal i androcèntric que aconseguirem fer front 
a la violència masclista.  
 
Aquest és el compromís que avui volem manifestar públicament les institucions catalanes, amb la voluntat 
de sumar esforços i crear sinergies de treball cooperatiu que ens permetin construir conjuntament 
dinàmiques innovadores per eradicar definitivament la violència masclista que representa una greu 
vulneració dels drets humans i atempta contra la igualtat efectiva entre dones i homes.  
Barcelona, novembre de 2015” 

 

Tractats tots els punts de l’ordre del dia el president aixeca la sessió a les 22,10 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 
 
 


