
Amb l’objectiu d’assegurar el com-
pliment d’un dels serveis bàsics 
que ha de donar l’Ajuntament, que 
és la neteja i manteniment dels es-
pais públics, el Govern municipal 
ha redactat un Pla que vol ser l’eina 
que organitzi els recursos humans, 
tècnics i els punts d’actuació dels 
diversos pobles amb la finalitat 
de mantenir l’espai públic net i en 
condicions.
 
Així, s’han marcat tot un seguit 
d’espais dels nuclis que s’han de 
netejar, s’ha marcat quin personal 
ho ha de fer, i cada quan. Per altra 
banda, per les característiques 
i la llargada (11 quilòmetres de 
carrers), s’ha tingut especial interès 
en la neteja dels carrers de Canet, 
que es preveu que es netejaran amb 
els recursos de la brigada però 

que també es podrà comptar amb 
mitjans mecànics (que podran 
servir per complementar la neteja 
en qualsevol dels pobles). De fet, 
les darreres setmanes s’han fet 
algunes proves de maquinàries, 
sense obtenir els resultats esperats, 
per la qual cosa el Govern seguirà 
buscant la millor opció.
 
Per portar a terme la neteja als 
espais dels quatre pobles, s’haurà 
de complementar les hores dels 
professionals, fet ja previst i que es 
veurà reflectit en el nou pressupost 
per al 2016.
 
El pla ja està entrant en funciona-
ment de mica en mica, i esperem 
que els primers mesos d’any els 
resultats siguin ben evidents.

Aprovat el pla de 
manteniment i neteja de 
carrers i espais públics del 
municipi
En breu estarà plenament en marxa, quan s’aprovi el 
pressupost del 2016

EDITORIAL

Dedicació, rigor 
i constància

Per tirar endavant un Ajuntament 
com el de Fonollosa cal dedicació i 
constància a la tasca municipal. La 
complexitat i el volum dels assump-
tes que hi ha sobre la taula així ho 
requereixen. A més, venint d’una 
etapa on el Govern estava format 
pels 9 regidors, ser un equip de 5 
persones com l’actual comporta 
més implicació i inversió d’hores. 
L’administració és lenta, i tot el se-
guit de problemàtiques que hi ha 
sobre la taula fan que el repte sigui 
complex però il·lusionant.

Hem de reforçar l’estructura interna 
per respondre amb garanties les de-
mandes dels ciutadans. Per exem-
ple, hem contractat una empresa 
d’enginyers forestals per desenca-
llar els 30 expedients de neteja de 
parcel·les no edificades de Canet de 
Fals, per assegurar que aquesta pro-
pera campanya d’estiu s’hauran re-
alitzat les actuacions de particulars 
necessàries; també s’han requerit 
els serveis d’un enginyer agrònom 
per resoldre els expedients de llicèn-
cies d’activitat de granges i antenes 
de telecomunicacions. Per no parlar 
de la trentena de problemàtiques 
més o menys greus que hi ha en 
l’àmbit urbanístic…

Cal una millor organització interna i 
engegar noves dinàmiques de tre-
ball que permetin un control dels 
assumptes amb major lleugeresa i 
responsabilitat d’allò que és públic, 
per tant, de tots.

Anem cap a una nova dinàmica que 
ens ha de permetre gestionar amb 
responsabilitat i en benefici dels 
nostres pobles.
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IBI (Impost sobre béns immobles) 
Es situa a un coeficient de 0,72 per l’urbà i 0,825 el rústic. L’augment més considerable és en l’IBI urbà, que puja un 
6,20% de mitjana. A la pràctica, la majoria dels rebuts augmentaran de 0 a 10 € / any (el 42%), d’11 a 20 € / any (el 
28%) i més de 20 € anuals la resta (corresponents a les propietats més grans).
Per facilitar el pagament, els rebuts domiciliats d’IBI es passaran a cobrar en 3 fraccions iguals repartides al llarg de 
l’any.
No cal confondre això amb la baixada aprovada per l’Ajuntament del 30% dels valors cadastrals de les propietats, que 
afavorirà la renda i les plusvàlues.

Taxa de l’aIgua 
Augmenta un 2,91%. El preu de l’aigua es manté i només varia la quota de servei trimestral en 2€, que passa de 35,99 
a 37,99 €/trimestre per als domèstics.
Amb els diners recaptats, a part del cost de l’aigua i les reparacions d’avaries i manteniment, Aigües de Manresa rea-
litza diverses obres de millora. Aquest any inclouen el soterrament de 1.400 metres de canalitzacions, entre d’altres.

descompTes a la Taxa de deIxalles  =  
No es modifica la taxa de deixalles, que es manté a 115,5 € anuals, tot i que sí que augmenta per als altres municipis 
com Aguilar i Rajadell. Des de fa uns anys aquests pagaven menys que Fonollosa perquè havien retirat contenidors 
de rebuig i havien fomentat el reciclatge. Enguany s’iguala la taxa, però Fonollosa adquireix el compromís de retirar 
diversos contenidors de rebuig que estan escampats pel territori, i potenciar i ampliar les àrees de recollida selectiva 
per augmentar el reciclatge (fet que aporta un estalvi econòmic molt important a la Mancomunitat i possibilita que 
la taxa no s’hagi de modificar a l’alça). Actualment s’està fent un estudi per proposar les mesures que es prendran 
en aquest sentit.
S’estableixen descomptes del 10 i 20% de la taxa de deixalles per ús de les deixalleries fixes o mòbils.
S’han repartit uns carnets que s’aniran timbrant a mesura que es portin objectes i materials a la deixalleria mòbil 
que ve mensualment als pobles, o a les fixes que hi ha arreu de la comarca. Un cop omplerts els carnets, els podreu 
lliurar a l’Ajuntament i automàticament s’aplicarà la bonificació a la taxa que ja haureu pagat. Podeu trobar tota la 
informació a la pàgina web municipal o trucant a l’Ajuntament.
Si reduïm les tones que van a parar al rebuig baixen els costos i, per tant, es poden fer bonificacions com les que s’han 
aprovat. Per això és molt important reciclar, utilitzar les deixalleries i els punts de poda.

BonIfIcacIó del 95% per a la rehaBIlITacIó de façanes  
Amb l’objectiu de potenciar les obres de millora als nuclis dels pobles, el Govern municipal ha proposat una bonifica-
ció del 95% en l’impost de construccions per obres de rehabilitació, restauració i embelliment de façanes dels nuclis 
antics i urbà tradicional.
Per exemple, si un veí havia de pagar 300 € en concepte d’impost de construccions per obres a la façana de casa seva, 
si compleix les condicions tindrà la bonificació del 95% i, per tant, només haurà d’abonar 15 €.
Aquesta bonificació es pot demanar en el moment de demanar la llicència d’obres obligatòria.

InscrIpcIó, regIsTre I placa de gossos I gaTs  
S’ha suprimit la taxa per censar els animals, que era de 20 €, i ara queda exempt. La voluntat és la d’afavorir el control 
i la fàcil identificació dels animals de companyia. Es manté, però, el preu de 40 € pels animals de races potencialment 
perilloses.

Ordenances fiscals: taxes i impostos pel 2016
 La majoria de les ordenances fis-
cals no s’han modificat (impost 
de construccions, de circulació, 

plusvàlues, IAE,...) , però sí que 
hi ha hagut variacions en l’IBI 
i la taxa d’aigua. A continuació 

expliquem les diverses modifica-
cions:

Les ordenances fiscals 2016 van 
ser aprovades en el Ple del 4 de 
novembre amb els 5 vots a fa-
vor del grup de Junts-ERC, i els 

4 en contra de CiU (motivats per 
l’oposició a l’augment de l’IBI). 
Van estar exposades al públic du-
rant 30 dies hàbils.

En breu, totes les llars rebran el 
calendari fiscal, on s’especifica 
els terminis de pagament de tots 
els impostos de l’any.

Amb aquesta puja, s’ha pressupostat augmentar la recaptació 21.000 € per aquest impost. Els diners es destinaran a unes 
partides molt concretes, i permetran augmentar-ne considerablement el pressupost i, per tant, poder fer més actuacions:
 + 10.000 € neteja i manteniment de via pública
 + 10.000 € arranjament de camins



La deixalleria 
mòbil també
farà parada a 
Fals
Serà el primer divendres 
de cada mes, de 5 a 2/4 de 
7 del vespre, a la plaça de 
l’Església.
 
El Govern municipal ha impul-
sat l’establiment d’una parada 
mensual de la Deixalleria mòbil 
al nucli de Fals, que s’afegeix a 
l’oferta que s’està duent a terme 
a Fonollosa i a Canet de Fals. 
La ubicació serà a la plaça de 
l’Església, el primer divendres de 
mes, de 5 a 2/4 de 7 de la tarda.

El segon dissabte de mes, de 2/4 
d’1 a 2 del migdia continuarà 
oferint el servei a Fonollosa, i el 
quart dissabte de mes, a la ma-
teixa hora, a Canet de Fals.

Es talla l’herba 
dels vorals dels 
camins
 A l’octubre es va fer la campan-
ya de tallar l’herba dels vorals 
dels camins. Es va actuar als 
principals vials del municipi 
i, com a criteri, es va agafar la 
prioritatzació marcada en el Pla 
de nevades (a l’espera de tenir 
redactat el Pla de camins que ens 
farà Diputació). Es faran dues 
campanyes anuals, i els treballs 
estan contractats a una empresa 
externa (en aquest darrer cas, 
Duopich). 

En aquesta mateixa línia, s’han 
realitzat actuacions de mante-
niment puntual, a la pujada del 
camí de Boixeda, a la pujada del 
Raval del Soler, al camí del Grau 
de Fals i al d’accés a Fonollosa 
per la bàscula. 

Què ha fet la brigada?
La Brigada municipal és l’equip humà que s’ocupa del manteniment, 
arranjament, control de serveis i també de la confecció d’algunes 
petites obres al nostre municipi. Per dir-ho clar, són els que arre-
glen tot el que poden, i sort en tenim! Actualment està formada per 
dues persones fixes, el Santi (que n’és el cap) i el Francisco, i dues de 
temporals, el Francesc i el Joaquín (que el seu contracte depèn del 
finançament extern).
A continuació destaquem algunes de les actuacions que han portat a 
terme aquests darrers mesos:

Fals
- Millores al recinte de la pe-

tanca: bancs nous, paperera i 
escampat de sorra.

- Millores a l’espai de la plaça 
de l’Església i entorns: zona 
enjardinada, substitució de 
dos pins torts per alzines, font 
del campanar, recanvi dels 
llums de les escales de la zona 
esportiva.

- Recanvi dels llums exteriors 
del consultori mèdic i condi-
cionament de la zona de Can 
Tagore.

Fonollosa
- Millores d’enjardinament a 

la plaça de l’Església i plaça 
Major.

- Obres a la pista: obertura 
d’una finestra pel bar, repàs 
instal·lació elèctrica, canviar 
portes, dutxes i pintar vesti-
dors i bar.

- Obres d’ampliació al dormi-
tori de l’Escola i col·laboració 
en les obres de connexió de 
les aules noves a la caldera de 
biomassa (i substitució dels 
radiadors elèctrics).

- Inici d’obres de manteniment 
interiors i exteriors a la 
Fàbrica: teulada, baixants 
i obertura de nova porta 
d’accés.

Camps
- Millores a la zona verda i 

escampar grava per la Fira 
del Menestral.

- Obres de reforma a la casa 
de les antigues escoles, que 
en breu es posarà a lloguer.

Canet de Fals
- Repintat del despatx del 

consultori mèdic, de sen-

yalització horitzontal i de 
guals reductors.

- Neteja dels 11 quilòmetres 
de carrers i voreres. Prova de 
maquinària per fer-ho. 

- Retirada pràcticament 
diària de voluminosos abo-
cats incontroladament a les 
àrees.

- Reparació de bombejos i 
col·lectors embussats. 

A part de diverses reparacions, 
actuacions i gestions que van 
sorgint al dia a dia.

Vista de la Plaça de l’Església de Fals

Proves de la màquina de netejar carrers 
a Canet



Llums de Nadal 
als pobles

 

Per primera vegada l’Ajuntament 
ha instal·lat llums de Nadal 
als pobles, que han sigut cedi-
des per les entitats de Canet. 
Aquestes llums havien sigut 
propietat de l’antiga Associació 
de Parcel·listes, i feia uns anys 
que estaven guardades. Un cop 
cedides la brigada les va arranjar 
i penjar a cada un dels quatre 
nuclis.

La 3a panera de Nadal de l’ACR 
de Fals no va ser recollida pel 
guanyador, fet pel qual l’entitat 
en va fer lliurament al Banc 
d’aliments municipal. Comptava 
amb gran quantitat d’aliments 
com llegums, vegetals i també 
carn fresca, la majoria dels quals 
ja s’han repartit als usuaris. Mos-
trem l’agraïment més sincer.
A part, volem esmentar un veí 
anònim que com cada any ha 

fet donació al banc d’aliments 
d’un lot de carn d’olla per a cada 
usuari. Així tothom pot gaudir 
d’un bon caldo durant les festes 
nadalenques. En aquest cas, 
volem donar també les gràcies 
a aquesta ajuda excepcional, 
igual que a totes les persones 
que durant l’any feu donacions 
a través de les diverses botigues 
dels pobles o directament a 
l’Ajuntament.

L’ACR de Fals entrega una panera 
per al Banc d’Aliments

Representants de l’ACR de Fals fent lliurament de la panera a l’Alcalde i la Regidora d’Acció Social. Una de les llums.

Valentí Calmet i M. Àngels Serra elegits
Jutge de Pau titular i substitut
Ocuparan el càrrec els propers quatre anys, i hauran de ser nomenats
pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

En el Ple del dia 13 de gener es va 
escollir el Jutge de Pau titular i 
substitut pels propers 4 anys. La 
proposta presentada i aprovada 

per unanimitat va ser la conti-
nuïtat de l’actual titular, Valentí 
Calmet, i com a substituta la M. 
Àngels Serra, que rellevarà la 
Fàtima Brunet. La proposta serà 
tramitada al Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, el qual 
en farà el nomenament.

L’Alcalde va valorar la tasca i 
implicació de l’actual titular, Va-
lentí Calmet, fet que n’ha motivat 
la reelecció, així com desitjar 
sort i encerts a Calmet i Serra per 
l’encàrrec dels propers anys, a qui 
va definir com a persones amb 
un tarannà pacífic, amable i de 
consens. També va agrair la dis-
ponibilitat de la Fàtima Brunet 
com a suplent aquesta passada 
legislatura.

Valentí Calmet i Piqué, és veí de 
Fonollosa i una persona forta-
ment implicada a la vida asso-
ciativa i cultural del municipi. 
Emprenedor i empresari del 
sector discogràfic, actualment 
està jubilat. Forma part del grup 
de la Memòria Històrica, i ha 
estat Jutge de Pau durant els 
darrers quatre anys.

M. Àngels Serra i Fabregat, és 
veïna de Fals i treballa com a 
Directora Tècnica de Qualitat 
a la Fundació Sociosanitària 
de Manresa. Forma part del 
Consell de Càrites Arxiprestal 
de Manresa, i durant 10 anys va 
estar implicada a l’Associació de 
Veïns i Veïnes de Fals, essent-
ne la Secretària de la Junta.

Calmet i Serra amb l’Alcalde.



L’excavació a la plaça de 
l’església de Camps podrà 
continuar gràcies a una 
aportació que farà la Diputació 
de Barcelona. Així ho va 
manifestar el diputat delegat 
d’Urbanisme i Habitatge, Josep 
Ramon Mut, durant la visita que 
ens va fer el 23 d’octubre. Els 

treballs han estat aturats uns 
mesos per falta de finançament, 
i amb aquesta aportació de 
20.000 euros es podrà encarar 
la darrera fase de treballs 
a les restes d’un edifici que 
estaria vinculat a la necròpolis 
tardoantiga del segle IV-V que 
ja s’ha posat al descobert.

El diputat Mut i el Cap de Servei amb l’Alcalde i la Regidora de Cultura, escoltant les explicacions de 
l’arqueòleg Pere Tardà.

La Diputació atorga 20.000 € més pels 
treballs arqueològics de la plaça de Camps
El diputat Josep Ramon Mut visita el jaciment.

Mut, durant la visita a 
l’excavació, va trobar “fasci-
nant” el potencial de les troba-
lles i va remarcar “la importàn-
cia de donar suport a la recerca”. 
Aquesta excavació s’ha desen-
volupat per fases perquè la falta 
de finançament ha encallat els 
treballs en vàries ocasions. “Els 
recursos són limitats però tenim 
la voluntat ferma de continuar 
endavant”, va manifestat el 
diputat. La continuació dels 
treballs permetrà la descoberta 
d’una probable entrada al re-
cinte i d’un possible edifici que 
estaria vinculat a la resta de les 
troballes.
 
El proper dissabte 30 de gener a 
2/4 de 5 de la tarda es celebrarà 
una reunió al Casal de Camps 
oberta a tots els veïns del po-
ble i municipi per explicar els 
treballs que s’han fet, els costos 
i la proposta de planificació que 
ha de finalitzar amb la ’urbanit-
zació de la plaça.

Donant compliment al compromís d’obertura i 
transparència, el 16 i 17 d’octubre es van fer les 
dues primeres jornades d’ “el Govern respon” a 

Fonollosa i Canet de Fals, on hi van assistir unes 
80 persones en total. En la primera part Alcalde i 
regidors van explicar les principals accions dels 
primers mesos de legislatura i, en la segona, el pú-
blic assistent va poder preguntar obertament dels 
temes que els interessaven o preocupaven, qües-
tions que van ser resoltes o anotades pel govern 
municipal.

La valoració és molt positiva, tant pel nombre de 
persones assistents com per la participació en la 
ronda de preguntes. El Govern es va mostrar amb 
total disposició de respondre tots els assumptes, i 
es va posar al servei dels veïns per les necessitats 
del dia a dia.
 
El proper 30 de gener es celebrarà una nova 
sessió a Camps, enfocada a parlar de les obres de 
la plaça però oberta als veïns de tots els pobles, i 
en breu se’n farà una a Fals amb el planejament 
urbanístic com a tema principal.

80 persones assisteixen al primer
“el Govern respon”

Imatge de la jornada celebrada a Fonollosa.



Més de 6.000 persones 
visiten el Pessebre Vivent i 
la Nit Viva 

El municipi de Fonollosa es consolida com una de 
les principals destinacions de la comarca del Bages 
durant les festes de Nadal, acollint més de 6.000 
persones en els seus actes. 3.780 persones van visi-
tar el Pessebre Vivent del Bages a les Torres de Fals 
en els 8 dies de representacions, i 2.300 van passar 
per Fonollosa en els 4 dies de Nit Viva. És ajuntant 
el potencial dels dos esdeveniments, el de Fals des 
de fa 38 anys i el de Fonollosa des d’en fa 9, que 
aconseguim ser capdavanters i donar a conèixer el 
patrimoni i els nostres pobles.
Volem felicitar, un any més, a participants i or-
ganitzadors d’ambdós espectacles per la qualitat, 
l’esforç i la il·lusió que hi aboquen i que transmeten.

a Reus
 

El passat 5 de novembre, 70 persones dels Ca-
sals de la gent gran de Fonollosa (Fals i Canet) i 
Rajadell van realitzar una sortida a Reus, emmar-
cada dins les activitats que s’organitzen des de la 
Dinamització de la gent gran del municipi.
Al matí van visitar l’Institut Pere Mata i van fer 
una visita guiada per la Ruta Modernista, que que 
els va permetre descobrir i conèixer els diversos 
edificis modernistes més importants de la ciutat 
(alguns dels quals van poder veure per dins). Ha-
vent dinat, van visitar el Gaudí Centre.

L’Ajuntament ha posat en marxa un nou servei, el 
PUNT DE PODA, consistent en uns espais habi-
litats per a l’abocament controlat de la poda. Se 
n’ha instal·lat 5 en total, situats als quatre nuclis 
del municipi i la primera valoració que se’n pot 
fer és molt bona, ja que la utilització ha sigut alta, 
s’han evitat abocaments a les àrees de recollida, i 

s’ha millorat en netedat i imatge d’alguns espais 
que tradicionalment estaven molt bruts.

L’objectiu és doble: evitar l’abocament incontrolat 
de poda als carrers, marges i àrees de recollides 
d’escombraries; i evitar que els veïns i les veï-
nes tirin la poda als contenidors, fet que fa que 
augmenti considerablement el nombre de tones 
recollides i, per tant, eleva el cost de l’abocador de 
residus.

Amb aquesta mesura, a part de millorar en 
l’estat de neteja dels pobles, té per objectiu 
reduir les tones de deixalles que es porten 
a l’abocador i abaratir costos (fet que a mig 
termini es podria veure reflectit en la taxa de 
residus que paguen totes les llars).

L’ajuntament és el responsable de gestionar i eli-
minar les restes dipositades.
Els espais concrets on es poden fer els aboca-
ments estan identificats amb un rètol, i n’hi ha 
dos a Canet de Fals, i un a Camps, Fals i Fonollosa.

La gent gran va d’excursió 

Nou servei: punt de poda
Nous espais habilitats per a l’abocament controlat de la poda

Foto de grups dels assistents a la sortida.

Una de les escenes del Pessebre Vivent del Bages.

Un dels punts de poda en ús.



Recentment s’han produït diversos incidents 
relacionats amb l’abocament de cendres enceses 
als contenidors de rebuig: en dues setmanes han 
cremat 5 contenidors a Canet de Fals, i  el, dia 21 
de desembre, també es va incendiar el camió de la 
recollida degut a unes cendres no apagades reco-
llides, suposadament, al nucli de Fals.

Per tot això, l’Ajuntament demana que es vigili 
que les cendres estiguin ben apagades abans de 
llençar-les als contenidors. Cal deixar-les reposar 
un parell de dies abans d’abocar-les, i assegurar-
se després que ja no fan caliu i que, per tant, no 
cremen en somort.

A més, remarquem que sí les cendres estan 
enceses s’inicia un procés de combustió que pot 

durar hores però que culmina amb l’incendi del 
contenidor amb el conseqgüent perill de propaga-
ció a altres contenidors, vehicles propers, arbres 
o tendals d’edificis i, fins i tot, escampar-se pels 
habitatges.

Cal recordar, que la reposició de contenidors té un 
cost unitari d’uns 400 € (n’hem hagut de reposar 
5) i que els treballs de recollida de deixalla relacio-
nats amb l’incendi a l’interior del camió han costat 
uns 70 € més.

Us demanem la vostra col·laboració per tal que no 
es tornin a repetir aquests fets.

L’Alcalde,
Eloi Hernàndez i Mosella

Contenidor encès i la càrrega encesa abocada pel camí de la recollida.

us recordem que és necessari i 
obligatori demanar permís d’obres a 
l’ajuntament per qualsevol actuació 

que vulgueu fer, sigui menor o major, en 
l’àmbit de tot el territori del municipi

Quan vulgueu fer una obra, us aconsellem que 
abans de tramitar qualsevol documentació 
truqueu o demaneu hora amb els tècnics mu-
nicipals, els quals us guiaran i ajudaran per as-
segurar que allò que feu s’ajusta a la normativa 
urbanística actual de l’Ajuntament però també 
la de la Generalitat de Catalunya (que és la que 
ens marca els paràmetres d’allò que és permès).
 
És obligació de l’Ajuntament iniciar expedients 
de protecció de la legalitat si es detecten ac-
tuacions que no compten amb la corresponent 
llicència o infringeixen la normativa.
 
Fer-ho bé és responsabilitat de tothom. Gràcies.

BAN sobre prohibició llençar cendres enceses
Dictat per Alcaldia el passat 22 de desembre

sol·licitud de permisos
per encendre foc

Per a encendre foc per cremar rostolls, marges, 
restes de poda o per qualsevol altre motiu la 
Generalitat de Catalunya obliga a demanar 
permís a través de l’Ajuntament:
 
Entre el 16 d’octubre i el 14 de març, ho podeu 
fer tramitant una COMUNICACIÓ DE CRE-
MA a les oficines municipals. El tràmit es fa al 
moment, és gratuït, i cal aportar obligatòria-
ment un número de telèfon mòbil per avisos 
d’alerta (on els Agents Rurals us comunicaran 
les incidències i suspensions; per exemple, quan 
s’activa el pla ALFA i no és permesa la crema).
 
Del 15 de març al 15 d’octubre està prohibit en-
cendre foc, excepte en casos excepcionals que 
seran directament sol·licitats i autoritzats pel 
Departament d’Agricultura o els Agents Rurals.



CDC Fonollosa
opina:
Des de el nostre grup creiem que és prioritari 
a l’hora de confeccionar el pressupost invertir en  allò que 
farà que disminueixi el cost  del manteniment a posteriori.

El nostre municipi no té gairebé indústria, la majora de gent 
treballa fora del municipi i molts dels que treballen al munici-
pi es dediquen a la pagesia.  Això fa que els ingressos vinguin 
en un percentatge molt alt de l’IBI, vehicles i poca cosa més.
És conegut que una de les partides que té un import ele-
vat en aquests moments és la despesa energètica de 
l’enllumenat públic. Tot i els esforços dels darrers anys, els 
canvis de política de facturació de les companyies elèctri-
ques fan que aquest esforç per aconseguir bons preus sobre 
els consums quedin diluïts en pujades de les partides fixes 
de la factura.

Des del grup de CDC apostem per continuar invertint en 
aquest sentit. Una proposta com el canvi de làmpades 
convencionals per nous sistemes LED seria molt benefi-
ciós en la idea de reduir despesa i a l’hora millorar el servei 
d’enllumenat a les àrees on encara no s’hi ha actuat.

Per tant, s’ha de treballar per què les partides de pes no 
vagin a més i aconseguir que sense pujar impostos tinguem 
recursos àrees vitals com ensenyament i de servei a les 
persones, i aquest és només una proposta, de les moltes que 
poden sorgir si revisem a fons el pressupost de despeses del 
nostre ajuntament.

Això què és fàcil d’escriure, s’ha de portar a la pràctica si no 
volem  caure en endeutament.

Ras i curt, perquè volem oferir més i millors serveis, so-
bretot els bàsics destinats a les persones. Els ingressos de 
l’Ajuntament provenen de dues potes: aportacions de Genera-
litat, Diputació i Estat (ordinàries o subvencions), i els impostos 
directes que cobra l’Ajuntament sobre els quals pot decidir 
(dintre un marge marcat per la normativa superior). La tercera 
pota serien els ingressos provinents de les activitats econòmi-
ques o la indústria, que en el nostre cas són insignificants i, per 
tant, no hi podem comptar.
La pujada de l’IBI que s’aplicarà considerem que és assumible, 
i representarà un augment de 20.000 € que s’ha planificat 
amb una destinació molt concreta, tal i com ja es va explicar: 
10.000€ aniran a incrementar la partida de manteniment i 
neteja de carrers i via pública (que passarà de 30.000 a 40.000 
€), i 10.000 € més aniran a camins (amb un pressupost total de 
22.000 €).

alcalde I regIdors
 eloi hernàndez, alcalde

hernandezmel@diba.cat - De dll a div, hores a convenir 
URBANISME, EDUCACIó, COMUNICACIó I TRANSPARèNCIA

 eli carvajal, regidora
carvajalre@diba.cat - dilluns, dimecres i dijous
ACCIó SOCIAL, JOvENTUT I ESPORTS, I HISENDA

 paco Vizcaino, regidor
vizcainogf@diba.cat - dilluns, dimarts i divendres
ADMINISTRACIó I GOvERNACIó, I MANTENIMENT I vIA PúBLICA

 montse serra, regidora
serrapmnts@diba.cat - dimarts i dijous
CULTURA I TURISME, I SALUT PúBLICA

 xavier camarasa, regidor
camarasapx@diba.cat - dilluns, dimarts i divendres
OBRES PúBLIqUES I SERvEIS, I MóN RURAL I NOvES 
TECNOLOGIES

 regidors de ciu, grup a l’oposició 
4pobles1equip@gmail.com - A hores convingudes o dijous 
de 18 a 20h. a les oficines de l’Ajuntament

serVeIs socIals I urBanIsme
 Treballadora social (montse reina), dilluns de 9 a 11h.
 educadora social (concepció caelles), dimarts de 10 a 12h.
 arquitecte (Josep Vilaseca) i arquitecte tècnic (Jaume 

arimany), divendres de 10 a 12h.
visites concertades, trucant a les oficines de l’Ajuntament.

serVeIs mÈdIcs
La programació de visites als consultoris mèdics la podeu fer 
per:
- Internet les 24 hores del dia a: www.gencat.cat/ics 
- Telèfon:  93 872 67 50, de 08.00 a 21.00h de dilluns a 
divendres no festius
en cas d’emergència vital, truqueu al 112. per a tota la 
resta de temes de salut, truqueu al 061.

c/ de l’Església, s/n
08259 Fonollosa
T.93 836 60 05
fonollosa@diba.cat

horarI ofIcInes aJunTamenT
de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 del migdia.
dijous, de 2/4 de 5 a 8 de la tarda (juliol i agost tancat)

edita: www.fonollosa.cat

 Aquestes són una de les prioritats que creiem que s’han de 
potenciar, i que tenen un efecte directe a la qualitat de vida de 
les persones del municipi. A finals del 2016 s’haurà d’haver 
notat l’augment de recursos que permetrà fer més actuacions 
i tenir-ho tot en més bones condicions; llavors podrem fer 
valoracions.
Per altra banda, adquirim el compromís de millorar la gestió 
dels recursos de tots. Per exemple, no ens podem permetre 
més de perdre subvencions per errors de gestió i planificació, 
com els 26.728,74 € atorgats la legislatura passada per a 
“arranjament del C/ Església i zones verdes de Camps”, que en 
el pressupost figuraven com a ingressos però el projecte no es 
contemplava a les despeses, i que ara no s’han trobat partides 
per a poder justificar i, per tant, en bona part es perdran.

www.juntsxfonollosa.cat

Per a què hem augmentat l’IBI?


