
Treballs de la primera fase d’obres d’ampliació de l’edifici del menjador de l’Escola

Interior del menjador amb l’antiga cuina enderrocada

A mitjans de juliol han començat 
les obres d’ampliació del men-
jador i construcció d’una cuina 
nova a l’Escola de Fonollosa, que 
es posarà en funcionament a 
principis del pròxim curs 2017-
18. El projecte serà una realitat 
després d’haver iniciat les con-
verses amb el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat 
ja fa més d’un any, davant la 
previsió d’augment d’alumnes 
i la manca d’espais a l’Escola. 
La preocupació i seguiment del 
tema per part dels ajuntaments, 
la direcció del centre i l’AMPA 
ha portat que, finalment, s’hagi 
arribat a un acord amb el De-
partament per finançar una part 
important de les obres. El cost 

L’escola de Fonollosa estrenarà cuina i 
ampliació del menjador a principis de curs
 S’inverteixen 147.912,30 € gràcies a l’acord arribat entre el Departament 
d’Ensenyament i els ajuntaments de Fonollosa, Rajadell i Aguilar de Segarra
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del conjunt de les actuacions és 
de 147.912,30 euros, i el període 
d’execució de l’obra civil de 2 
mesos.
 
L’actuació s’ha iniciat amb 
un projecte promogut per 
l’ajuntament de Fonollosa, que 
compren la construcció i amplia-
ció del magatzem de la cuina, 
amb un cost total de 34.965, 44 
euros i un espai de 66,38 m2. 
L’empresa adjudicatària ha estat 
Construccions Vilà Vila.  Poste-
riorment, el Departament durà a 
terme una actuació complemen-
tària d’acabats i d’ampliació del 
menjador, que passarà a ocupar 
tot l’espai de l’actual cuina, i 
que tindrà un cost de 49.832,03 

euros. Finalment, s’instal·laran 
tots els equipaments de la cui-
na nous que seran sufragats 
per l’ajuntament de Fonollo-
sa (39.503 euros), i on també 
col·laboraran els ajuntaments de 
Rajadell (15.438 euros) i Aguilar 
de Segarra (8.173 euros), gràcies 
a l’acord que han arribat els tres 
ens locals, per fer front i repartir-
se les despeses dels equipaments 
de la nova cuina proporcio-
nalment al nombre de nens de 
cada municipi que assisteixen a 
l’escola.

Així, la nova cuina passarà de 
tenir 27,5 a 66,36 m2, i comptarà 
amb una zona de cocció, espai 
de freds, magatzem, vestidors i 
serveis, tot amb equipament nou 
i adequat pels més de 200 me-
nús que es preveu que s’hauran 
de servir ja aquest pròxim curs. 
L’ampliació del menjador també 
farà que es passi d’una capaci-
tat de 60 a 95 nens per torn, fet 
que això permeti plantejar-se la 
reducció de torns de dinar (que 
actualment era de 3).



Per segon any consecutiu, 
l’ajuntament de Fonollosa ha 
iniciat treballs de manteniment 
de la franja forestal de Canet de 
Fals, d’acord al Pla de prevenció 
d’incendis forestals en urbanitza-
cions, actualitzat i renovat l’any 
passat.
En aquesta ocasió, l’actuació 
se centra en 26 trams, que te-
nen una extensió total de 4,44 
hectàrees i es corresponen, 
generalment, al perímetre del 
nucli. L’actuació total té un cost 
de 14.606 euros (adjudicada a 
l’empresa Inexprojects SL), i la 
direcció facultativa 1.800 eu-
ros addicionals. Per finançar 
l’actuació, l’ajuntament ha 
comptat amb una subvenció del 
Departament d’Agricultura de 
la Generalitat, en la línia d’ajuts 
per al tractament de vegetació en 
urbanitzacions, per un valor de 
7.013,98 euros.
L’actuació ha consistit en 

l’aclarida de pins, la desbros-
sada del sotabosc i l’eliminació 
de totes les restes de fusta re-
sultants, i s’emmarca dins els 
treballs de manteniment que des 
de l’ajuntament ja es van iniciar 

l’any passat, amb l’objectiu de 
garantir el correcte estat de la 
franja tal com exigeix la norma-
tiva, i evitar que la seva deixa-
desa requereixi actuacions molt 
més importants en un futur.
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Es convoquen ajudes per material escolar 
pel pròxim curs 2017-18
Les ajudes per material escolar, llibres i matrícula, dotades amb un fons de 13.000 €, 
són per alumnes empadronats al municipi que van als centres educatius de referència, 
i es poden sol·licitar fins al pròxim 7 d’agost

Per segon any consecutiu, 
l’Ajuntament de Fonollosa 
ha aprovat una convocatòria 
d’ajudes per material escolar, lli-
bres i matrícula als alumnes em-
padronats al municipi que cursin 
estudis obligatoris o educació 
infantil en qualsevol dels cen-
tres de referència: Llar d’infants 
Rexics, CEIP Sant Jordi de Fono-
llosa, IES Quercus, SINS Cardener 
o AMPANS. Les ajudes indivi-
duals, que s’atorgaran a tothom 

qui ho sol·liciti dins el termini 
establert de 15 dies a partir de la 
publicació, seran d’un import 
únic de 80 euros pels infants i 
adolescents que cursin segon 
cicle d’educació infantil, pri-
mària i secundària, i de 60 euros 
pels de primer cicle d’educació 
infantil. Aquest import es podrà 
revisar a l’alça segons el nombre 
de sol·licituds i la disponibilitat 
pressupostària.

La sol·licitud (que es pot desca-
rregar de la web municipal), es 
pot presentar fins al dilluns 7 
d’agost (inclòs), conjuntament 
amb tota la documentació neces-
sària prevista a les bases.
La convocatòria d’ajudes és 
possible gràcies al finançament 
extraordinari dels programes 
d’emergència social de la Dipu-
tació de Barcelona, que el Govern 
municipal decideix destinar en 
aquest àmbit.

L’ajuntament realitza treballs de manteniment de la 
franja forestal de Canet de Fals
D’acord al pla de prevenció d’incendis forestals en urbanitzacions, s’està duent 
a terme l’actuació que té un cost de 16.200 €, i que és finançada, en part, per la 
Generalitat de Catalunya

Operaris realitzant treballs a la franja forestal
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La Diputació certifica la bona salut 
econòmica de l’ajuntament
L’ajuntament ha tancat l’exercici econòmic 2016 en positiu i reduint l’endeutament fins al 14%

La Diputació de Barcelona ha 
lliurat a l’ajuntament una diag-
nosi econòmica i financera de la 
liquidació de l’exercici 2016, que 
recentment es va aprovar per De-
cret d’Alcaldia amb uns resultats 
positius que avalen la bona salut 
econòmica i gestió del pressupost 
municipal.
El pressupost del 2016 es va 
iniciar amb 1.644.673,94 euros, 
però durant l’any es van fer mo-
dificacions de crèdit provinents, 
principalment, de l’augment 
d’ingressos per subvencions i la 
incorporació de romanents de 
l’any anterior, que el van situar 
als 2.264.993,89 euros.
De la liquidació en resulta un 
romanent ajustat per a despeses 
generals de 642.488,49 euros 
(80.000 euros més que l’exercici 
anterior), i un resultat pressu-
postari positiu (drets reconeguts 
menys obligacions reconegudes) 
de 138.372,29 euros.
 
Els fons líquids (diners que hi 
havia a la caixa de l’ajuntament 
a finals de 2016 per fer front a les 
despeses) també han augmentat 
de manera molt considerable, 
passant de 195.033,95 euros a 
finals del 2015, als 502.174,98 
euros a 31 de desembre de 
2016. Això es deu al cobrament 
d’algunes subvencions pendents 
i a una gestió de control respon-

sable de la despesa.
Per acabar, indicar també que 
l’ajuntament de Fonollosa 
ha complert amb el principi 
d’estabilitat pressupostària i 
la regla de la despesa, paràme-
tres establerts per la normativa 
espanyola i europea en relació 
als organismes locals que limiten 
el creixement i la despesa que 
aquests poden realitzar.

L’ENDEUTAMENT DE 
L’AJUNTAMENT SE SITUA 
AL NIVELL MÉS BAIX DELS 
ÚLTIMS 7 ANYS

L’estudi de Diputació també em-
marca el nivell d’endeutament 
per l’exercici de 2016 com a 
moderat, ja que se situa al 14%, 
el més baix dels darrers 7 anys 
a l’ajuntament de Fonollosa (el 
2015, el primer any d’aquesta 
legislatura, va ser del 22%). Així, 
el deute viu sobre ingressos co-
rrents és de 221.568,25 euros, i se 
situa força per sota de la mitjana, 
que és del 24%.

El Govern municipal, en el 
moment de l’aprovació del 
pressupost d’aquest 2017, i 
tenint en compte el marge que 
la bona situació econòmica de 
l’ajuntament ofereix, va anun-
ciar la voluntat de contraure un 
crèdit a través de la Diputació de 
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Evolució de la liquiditat de l’ajuntament 2010-2016
(Quants diners té l’ajuntament a caixa a 31 de 
desembre per fer front a les despeses?)

Evolució de l’endeutament de l’ajuntament 2010-2016

Barcelona per finançar les obres 
de remodelació de la piscina 
municipal. Això fa que la previ-
sió d’endeutament per aquest any 
augmenti fins al 32%, i se situï a 
un nivell molt similar al que hi 
havia el 2014 (i molt per sota dels 
límits que estableix la normativa, 
del 75% i, excepcionalment, el 
110%).

El crèdit que aquesta anuali-
tat es demana a Diputació (per 
un valor de 240.000 euros), és 
de la mateixa tipologia al que 
l’any 2011 es va sol·licitar per 
una quantitat de 257.000 euros 
(a retornar amb 10 anys, i amb 
un any de carència) i en el seu 
moment va servir per fer front 
a una quinzena de projectes que 
s’havien pagat en part amb fons 
propis de l’ajuntament, i van 
portar a una situació de tensió de 
tresoreria (havent-hi uns nivells 
molt baixos de liquiditat a les 
arques municipals que feien peri-
llar el pagament de les despeses). 
Aquesta situació, juntament amb 
els impagaments d’algunes quo-
tes de les obres d’urbanització de 
Canet, van fer que l’ajuntament 
arribés al nivell més alt 
d’endeutament dels darrers anys, 
situant-se al 60% (832.415 euros), 
i el qual any rere any s’ha anat 
reduint fins aquesta anualitat.



L’ajuntament de Fonollosa ha 
aprovat la convocatòria del 
contracte d’obres del “projecte 
constructiu de l’EDAR connecta-
da al sistema de sanejament de la 
zona del nucli de Fonollosa (fase 
1)”, per decret d’alcaldia de 22 
de maig, amb el qual es preveu 
solucionar els abocaments del 
clavegueram depurant l’aigua 
residual. Després d’un procés de 
licitació on s’han presentat 8 em-
preses candidates, l’empresa que 

ha guanyat el concurs al con-
siderar-se econòmicament més 
avantatjosa (tenint en compte 
diversos criteris quantificables) 
és Catalana d’infraestructures 
i serveis associats (CISA), a qui 
ben aviat se li adjudicarà l’obra i 
es formalitzarà el contracte. 
L’actuació, amb un pressupost 
d’execució per contracte de 
82.796,05 euros (iva inclòs), 
preveu la instal·lació d’una 
fossa d’oxidació total a prop del 
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Punt on desemboquen actualment els 
col·lectors d’aigües residuals.

Fonollosa adjudica l’estació de depuració d’aigües 
residuals del nucli
Aquesta primera fase tractarà les aigües residuals de la zona del nucli del poble i el 
Raval del Sastre, i té cost total de 97.196 € (dels quals 83.000 corresponen a l’obra).

L’ajuntament ha realitzat una primera fase de tre-
balls per canviar l’enllumenat públic de Fals a llum 
led, minoritzant el consum i millorant en qualitat 
lumínica. La zona on s’ha produït l’actuació és a 
la plaça de l’Església, el Carrer Torrent i davant la 
zona esportiva.
L’actuació sorgeix arran de la problemàtica de la 
poca llum que feien part dels fanals actuals, que es 
van posar nous l’any 2010 i que inicialment funcio-
naven amb bombetes led, però que actualment por-
ten làmpades domèstiques. La instal·lació original 
va optar per utilitzar un led compacte en els llums 
instal·lats amb pal, però amb un globus que estava 
dissenyat per funcionar amb bombetes de vapor de 
sodi. Això va produir que amb el temps es fongues-
sin totes les bombetes led, i es van substituir per 
altres d’ús domèstic, que feien molt poca llum. Tota 
l’actuació va tenir un cost de 55.700 euros, que es 
va finançar amb un fons estatal, i que va permetre 
substituir tot l’enllumenat de Fals (excepte el nucli 
històric) i els seus ravals.
Després de valorar diverses alternatives, 
l’ajuntament ha decidit realitzar una prova can-
viant la pantalla i l’equip interior de 18 dels llums 
de pal del poble, instal·lant bombetes led de 35 W 
(les de vapor de sodi que hi ha a la resta de nucli i 
municipi són de 70 W les noves, i de 100 o 150W les 

del nucli històric de Fals). És evident que el resultat 
és positiu i la intenció de l’equip de govern és rea-
litzar el canvi per fases de la resta de llums de pal 
de Fals que funcionen amb bombetes domèstiques 
(avinguda dels Ametllers i carrer de l’Almorratxa). 
De moment no es preveu actuar amb l’enllumenat 
que funciona amb vapor de sodi, que és el que fa 
la llum groga i té un sistema de braç enganxat a 
les façanes, ja que això requereix un projecte i un 
finançament extraespecífic. L’actuació actual ha 
tingut un cost de 3.836,31 euros, i ha estat efectuada 
per Electricitat J.OLIVA.

Visió nocturna del Carrer Torrent de Fals

Es canvia a llum led una part 
de l’enllumenat públic de Fals
Amb aquesta mesura l’ajuntament vol impulsar l’estalvi energètic a l’hora que millorar 
la qualitat lumínica d’unes zones del poble de Fals on el servei ofereix molt poca 
il·luminació a la via pública.



Raval del Sastre, on desembo-
quen els dos col·lectors actuals 
que seran connectats en un nou 
pou de salt que derivarà l’aigua 
cap a l’entrada de la fossa, que 
posteriorment serà abocada a 
la riera. Aquesta primera fase, 
que va ser aprovada el maig del 
2015, tractarà les aigües residuals 
de la zona del nucli del poble i 
Raval del Sastre. Posteriorment, 
es realitzarà una segona fase 
que connectarà el col·lector de 
la zona de les escoles a aquesta 

estació, el finançament del qual 
ha estat atorgat per la Diputació 
de Barcelona per l’anualitat 2019, 
i ascendeix als 52.000 euros.
El cost total del projecte és 
de 97.196,05 euros, dels quals 
82.796,05 corresponen a 
l’execució per contracte, 9.100 eu-
ros a la redacció del projecte (que 
va realitzar Aigües de Manresa) 
i 4.700 euros, direcció d’obra i 
coordinació de seguretat.
La licitació i adjudicació del 
projecte, que va ser aprovat 

inicialment el maig del 2015, s’ha 
demorat en el temps al ser ne-
cessària la petició i autorització 
de l’Agència Catalana de l’Aigua 
per incorporar la instal·lació en 
el seu sistema de sanejament un 
cop aquesta estigui en marxa. 
Això ha requerit la redacció de 
documents annexos inicialment 
no previstos. També s’han ha-
gut de realitzar expropiacions i 
servituds de pas per valor de 528 
euros.

Després d’haver posat un nou gronxador ara ja 
fa uns mesos (amb la col·laboració de diverses 
famílies), l’ajuntament ha solucionat una man-
cança del parc infantil de Fals instal·lant tres 
fanals led dins el recinte, que no comptava amb 
il·luminació pública fins al moment, i una font. 
D’aquesta manera els infants no hauran de tra-
vessar el carrer si volen beure aigua, amb el pe-
rill que això suposava fins ara que havien d’anar 
a la que hi ha just davant la pista poliesportiva.
Amb aquestes actuacions el govern municipal 
pretén millorar en qualitat i manteniment un 
servei important per a la mainada com són els 
parcs infantils. Ben aviat es procedirà a instal·lar 
una zona d’esbarjo al poble de Camps, que és 
l’únic nucli que no compta amb cap instal·lació 
d’aquest tipus.
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El parc de Fals amb els nous llums i la font.

L’ajuntament millora els serveis del parc infantil de Fals
S’han instal·lat fanals i una font

NOU CANAL DE COMUNICACIÓ!

Estigues al dia!
Rep AVISOS, NOTIFICACIONS

i NOTÍCIES d’interès municipal
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Les restes extretes de la plaça de 
Camps ja estan dipositades a l’espai 
de dignificació.
L’ajuntament ha construït un espai de dignificació de les 
restes òssies al cementiri del poble.

Aquest mes de juliol ha quedat 
finalitzat tot el procés en rela-
ció a les obres d’urbanització de 
la plaça de la Creu de Camps. 
L’ajuntament ha construït 
l’edifici que ha esdevingut l’espai 
de dignificació de les restes 
sortides dels treballs arqueo-
lògics. S’ha situat al cementiri 
parroquial de Camps, després de 
debatre i arribar a un acord pel 
disseny de l’espai amb els mem-
bres de l’associació mortuòria del 
poble. A l’interior de l’edifici s’hi 
han dipositat les restes corres-
ponents a gairebé 200 individus 
que es van exhumar de l’antic 
cementiri del costat de l’església 
de Santa Maria, degudament 
classificades i documentades 
segons criteris arqueològics. 
Aquestes restes havien de ser 
guardades al Museu Comarcal, 
però l’ajuntament de Fonollosa 
va demanar un permís al De-
partament de Cultura perquè 
puguessin quedar-se al poble, al 
considerar que era al millor lloc 
on se’ls podria retre homenatge i 
memòria. Per això, es va dissen-
yar i construir aquest espai, que 

ha tingut una inversió total de 
12.075,80 euros, assumits ínte-
grament amb fons propis muni-
cipals.

Disposició de caixes amb les restes exhumades classificades segons criteris arqueològics

Espai de dignificació de les restes 
exhumades

Jordi Pont, 
nou arquitecte 
municipal
Aquest juny va prendre 
possessió com a 
funcionari interí de 
l’ajuntament.
Els serveis tècnics municipals 
han tingut una complerta 
renovació amb la presa de 
possessió del nou arquitecte 
municipal, Jordi Pont, després 
d’haver guanyat el procés 
de selecció que el Govern de 
l’ajuntament va convocar el 
setembre de l’any passat. 

La primera fase selectiva, que 
es va dur a terme el mes de 
gener, va quedar deserta per-
què cap dels quinze candidats 
va superar la segona prova 
escrita. Aquest juny es va 
celebrar el procés selectiu per 
segona vegada, que va donar 
lloc al resultat i conseqüent 
incorporació a l’equip muni-
cipal del tècnic que provenia 
d’ajuntaments com Berga o 
Sant Llorenç Savall. Amb la 
dotació d’aquesta plaça que 
estava prevista a la plantilla 
de l’ajuntament, es regularitza 
la situació i s’unifica en un sol 
lloc de treball les tasques que 
fins ara portaven a terme en 
Josep Vilaseca, com a arqui-
tecte, i en Jaume Arimany, 
com a aparellador. Igualment, 
s’ha incrementat en hores 
la dedicació a l’ajuntament. 
Així, el nou tècnic treballarà 
tres dies a la setmana, amb 
una jornada ordinària de 15 
hores setmanals.



Actuació de 
reposició a 
un tram del 
clavegueram de 
Fals

A principi de juny es va dur a 
terme l’actuació de renovació 
d’un tram de 16 metres de cla-
veguera al nucli antic de Fals, 
a la baixada de Cal Mariano 
i Cal Mestre, que estava mal-
mès i es produïen filtracions 
a la zona d’horts i llenyer del 
costat. En aquest mateix punt, 
l’any 2014 ja es va dur a terme 
una actuació de substitució 
de canonada, però va resultar 
insuficient i no es va solucio-
nar la problemàtica. Ara s’ha 
renovat el tros de tram que 
quedava, quedant així tota la 
zona substituïda i nova. L’obra 
ha tingut un cost de 3.908,30 
euros, i l’ha efectuat Garfiltek 
Serveis, SL. 

Aquest juliol s’ha portat a terme 
una actuació per arreglar l’asfalt 
de bona part dels flonjalls exis-
tents en el camí vell d’Aguilar, en 
el seu tram fins a la Torre el Pin-
yer de Fonollosa. L’actuació l’ha 
dut a terme Aigües de Manresa, ja 
que molts desperfectes en el camí 
s’havien produït a causa d’avaries 
en la xarxa d’aigua potable i a 
causa d’una reparació defectuosa 
el terreny havia anat cedint. En 
els diversos punts s’ha fet una 
base de 20 cm de formigó, i un 

acabat amb 4-5 cm més d’asfalt. 
El cost ha estat de 12.876,82 eu-
ros, i la meitat serà assumida per 
la mateixa empresa en considera-
ció amb les actuacions no realit-
zades correctament en el passat.

Aquesta obra, però, va generar 
controvèrsia per la inoportunitat 
del moment en què s’ha realitzat, 
i les molèsties que ha causat a 
veïns i, sobretot, pagesos. Des de 
l’ajuntament es va enviar una 
comunicació a veïns i persones 
afectades assumint les responsa-
bilitats en la mala planificació i 
gestió, nul·la informació abans 
de l’obra, i demanant sinceres 
disculpes per tot l’enrenou que 
havia causat. Es va considerar 
que els talls puntuals al camí 
quedarien ben regulats amb el 
semàfor que es va instal·lar, sense 
ser conscients que la maquinària 
agrícola pesant no podria passar 
pel camí; una opció totalment 
equivocada, tal i com es va de-
mostrar. En la missiva, s’admetia 
que en aquesta ocasió no s’havia 
fet bé i que també es volia donar 
la cara davant de la situació.
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Punt asfaltat al camí vell d’Aguilar.

Rasa oberta durant l’actuació.

Arrenjament dels flonjalls 
del camí asfaltat del Pinyer

Nous guals reductors 
de velocitat a Canet

A principis de juny es va cons-
truir 7 nous guals reductors de 
velocitat per millorar la pacifica-
ció del trànsit intern de Canet de 
Fals, en diversos punts detectats 

pels tècnics i donant resposta a 
peticions del veïnat. L’obra l’ha 
executat l’empresa Pasquina S.A, 
i té un pressupost de 12.807,91 
euros.

Un dels nous guals reductors de velocitat.
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Actuacions en camins i món rural
- Arranjament del camí de Clarena, des del nucli 

de Camps fins al tram asfaltat que comença a la 
cruïlla de Cal Passadret i un tram d’uns 70 me-
tres que estava bastant malmès davant mateix 
de Clarena. En aquest camí s’hi ha fet una actua-
ció força important consistent amb una repas-
sada general, reconstrucció de vorals i pendents 
per escapada d’aigua, aportació de tot-u i també 
s’hi han fet 5 guals reductors de velocitat amb 
tot-u per evitar que els vehicles agafin velocitat 
i també per reduir la polseguera que s’aixeca. 
També s’hi ha fet una mica de desbrossada de 
sotabosc on feia falta. L’obra l’ha dut a terme 
l’empresa d’Anna Mª Castilla Miranda, de Cal 
Giralt d’Aguilar de Segarra.

- Escampada d’un camió de grava al camí del 
Casalot de Camps i s’ha deixat una altra càrrega 
a la vora d’aquest camí.

- Repassada i aportació de grava al camí de 
Collbaix, en el tram que va des de la cruïlla d’El 
Collet fins a Cal Lleirac. L’obra l’ha dut a terme 
l’empresa de Sergi Puig Miralles, de Rajadell.

- Instal·lació d’un cartell indicador de les 13 cases 
del camí del Torrent de Cantacorbs de Fals, 
davant de Cal Tagore i s’ha posat un senyal 
d’advertiment de camí tallat per vehicles en 
aquest mateix camí en sentit de baixada.

- Renovació del cartell indicador de les cases del 
camí de la Pabordia de Camps, que estava mal-
mès i se n’hi ha ficat un de nou on consta, a més 
de les que hi havia anteriorment, una de nova 
anomenada Cal Xisco xic.

- Substitució del cartell indicador de Cal Pas-
sadret i Cal Cisteller, a la cruïlla del camí de 
Clarena amb el camí del Soler, per un altre on 
figura, a més del nom del camí, també el del Mas 
Clarena. En el mateix indret se n’hi ha posat 
un altre amb la indicació del nom del camí del 
Soler i les cases de Cal Cisteller i del Mas Soler. 

- 

Instal·lació a la cruïlla del camí de Clarena amb 
el camí de Cal Passadret un cartell indicador 
de la direcció cap a Cal Passadret i cap al Mas 
Clarena.

- Instal·lació d’un senyal indicador de direc-
ció d’aparcament per a vehicles de minus-
vàlids a la zona d’aparcament de les Torres 

de Fals i dos senyals més delimitant aquest 
espai d’aparcament vora la barrera de la zona 
d’esbarjo de les Torres.

MILLORES A LES CARRETERES
- Atenent diversos requeriments de l’Ajuntament, 

Diputació ha instal·lat senyals d’indicació de 
direcció del nucli de Camps a la cruïlla del Molí 
de Boixeda, I ha pintat línies discontínues en els 
indrets on hi ha parada d’autobús (Goscan i Deu 
d’Últimes). 

- 

S’han desplaçat alguns cartells de senyalit-
zació situats a l’entrada del nucli de Fals per 
l’avinguda dels Ametllers per millorar la 
visibilitat a l’hora de sortir cap a la carretera 
BV-3012, i també s’han instal·lat unes bandes 
d’advertiment (BTA) perquè els conductors re-
dueixin la velocitat a banda i banda de la cruïlla 
d’entrada a Fals.

RENOVACIÓ DEL PLA DE PREVENCIÓ 
D’INCENDIS AMB DIPUTACIÓ I L’ADF.

S’ha renovat i actualitzat el PPI (pla de previ-
sió d’incendis) amb les inversions previstes per 
l’arranjament de camins pels 4 anys vinents. Per 
aquest any, concretament, es faran les actuacions de 
manteniment i neteja de voreres als camins:

-  de Ca n’Oms a Sant Joan de Vilatorrada.
- de la Vall del Puig i de Cal Tòrrec.
- del camí del Forn de Calç de Boixeda i del camí 

de la Foranca de Boixeda.
- del camí de Cal Jepet del Junyent a Puigdellívol 

i baixant fins al Casalot.
- del camí de Montcunill.

El cost total de les actuacions del PPI per aquest any 
2017 en aquests camins és de 19.055 euros, dels quals 
l’Ajuntament es fa càrrec del 5%, que són 952,75 
euros (la resta els assumeix la Diputació).
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A continuació destaquem algu-
nes de les actuacions que s’ha 
portat a terme a cada un dels 
pobles:

En general, ensulfatar i tallar 
herba de zones verdes i carrers, 
neteja d’alguns espais públics i 
àrees de recollida de deixalles, 
poda de l’arbrat, trinxada dels 
punts de poda i petites repara-
cions en instal·lacions muni-
cipals (ajuntament, escola, llar 
d’infants...) i via pública.

Fals:

- Reparació de llums a la baixa-
da dels esports.

- Pintar bancs i taula a la zona de 
pícnic.

- Tallada d’herba i arbustos a la 
zona de les Torres i Ermita del 
Grau.

- Muntatge i instal·lació de la 
Font al parc infantil.

- Instal·lació nous rètols al camí 
de Cantacorbs.

- Treballs de col·laboració en la 
instal·lació de nou enllumenat 
led.

Canet:
- Reparació de totes les bústies 

malmeses.
- Tasques per posar a punt la 

piscina municipal i el recinte: 
neteja, repàs i pintat del vas, 
manteniment de les zones de 
platja, muntatge dels para-sols 
i pèrgoles,...  

- Reparació de tanca de fusta a 
l’avinguda Verge de Montserrat 
de Canet de Fals.

- Reparació d’un mur de pedra a 
la zona de la Coberta.

- Realització d’una nova pista de 
volei platja a la zona esportiva.

- Canvi d’un mirall trencat  
instal·lat al carrer St. Esteve.

- Diversos viatges a la deixalleria 
de neteja d’abocaments incon-
trolats.

Camps: 
- Instal·lació de nou focus led 

per il·luminar el campanar.
- Instal·lació de dues papereres a 

la plaça de la Creu.
- Pintar bancs i taula de pícnic.
- Muntatge de rètols indicadors a 

camins i cases. 

- Reparació tub de claveguera 
Raval del Paisà.

Fonollosa:
- Nova instal·lació pel reg al 

Parc dels Ametllers i replantat 
d’arbre trencat l’any passat.

- Instal·lació noves xarxes de 
protecció i manteniment de 
portes a la pista poliesportiva.

- Instal·lació nou rètol indicador 
“Bages Cargol”.

- Reparació martells del campa-
nar.

- Tasques de manteniment i re-
paració de la bomba de la font 
de la Plaça Major.

- Desmuntatge de l’actual cuina 
de l’escola.

Què ha fet la brigada?

Relleu al grup del PDeCAT
El passat mes de maig la regidora del PDeCAT, 
Àfrica Rodríguez Escoda, va presentar la seva 
dimissió a l’acta de regidora de l’ajuntament per 
motius personals. Després de la corresponent 
tramitació a la Junta Electoral, el 12 de juliol va 

prendre possessió tot agafant el seu la Judtih Ba-
raldés Santamaria, que era la candidata número 
5 de la llista electoral de CiU a les eleccions mu-
nicipals del 2015. Baraldés passa a formar part 
del grup a l’oposició del PDeCAT.



El 4 de maig una vuitantena 
de persones van participar en 
l’excursió que es va fer a Cada-
qués, emmarcada dins les activi-
tats del mes de la Gent Gran. Al 
matí vam poder visitar el bonic 
poble costaner, font d’inspiració 
i lloc d’acollida de molts artis-
tes i intel·lectuals al llarg de la 
història. A la tarda vam visitar el 
Teatre-Museu Dalí, a la localitat 
de Figueres.
L’excursió va posar punt final 
a la segona edició del mes de la 
Gent Gran, que va comptar amb 
tot un seguit d’activitats orga-
nitzades per l’ajuntament, amb 
col·laboració de les entitats del 
municipi. Tallers, risoteràpia, 
dinar i ball amb en Joan Vilan-
deny, taller de cuina i caminades. 
Totes les activitats van ser molt 
participades.

10

Activem la fàbrica! Jornades de presentació 
d’experiències i debat.
Amb l’objectiu de donar a conèi-
xer l’espai de la Fàbrica, escoltar 
propostes i que sorgeixin idees, 
el 21 i 27 de maig es van celebrar 
dues sessions de presentació 
d’experiències que an comptar 
amb una assistència de nombrós 
públic d’arreu del municipi: “eco-
nomia social en entorns rurals” 
i “art i cultura en fàbriques en 
desús”.
L’antiga fàbrica tèxtil Soldevilla 
té gairebé 5.000 m2, és propietat 
de l’ajuntament des de 2013, i es 
vol dedicar a activitats culturals, 
economia social, i usos munici-
pals (com magatzem).
En la primera sessió, “economia 
social en entorns rurals”, hi van 
participar l’Ateneu Cooperatiu 
de la Catalunya Central, la Coo-
perativa UMAC de Fals, i Territo-
ri de Masies. 
El segon dia, va ser el torn de 
LaFábrika detodalavida (una 
experiència d’Extremadura) i Cal 
Gras d’Avinyó, que van posar 
el colofó amb la temàtica “art i 

cultura en fàbriques en desús”.
Els actes van ser organitzats per 
l’Ajuntament de Fonollosa, la 
cooperativa d’arquitectes Lacol i 
l’Ateneu Cooperatiu de la Cata-
lunya Central amb el suport de 
la Diputació de Barcelona.
A partir del recull d’idees i 

propostes, aviat la Diputa-
ció de Barcelona lliurarà a 
l’ajuntament el projecte a partir 
del qual s’iniciaran les actua-
cions d’inversió que, de moment, 
compten amb un finançament 
del mateix organisme de 15.000 
euros.

Exposició en una de les jornades de debat.

Grup d’assistents davant el Teatre-Museu Dalí.

Excursió a Cadaqués dins el mes de la gent gran



En el marc d’un seguit d’actuacions de millora a la 
pista poliesportiva de Fonollosa, s’han instal·lat xar-
xes de seguretat a la banda de l’escola per evitar que 
les pilotes vagin a parar dintre el recinte escolar. En 
aquest punt, s’ha posat una xarxa feta a mida, de 43 
x 7,5 metres. També s’han renovat les que hi havia a 
la part superior dels dos laterals, que estaven molt 
malmeses i, en alguns casos, ja no realitzaven la 
funció per les quals van ser instal·lades. El material 
ha tingut un cost de 2.118,58 euros que s’ha fi-
nançat amb una ajuda de la Diputació per a millora 
d’equipaments esportius, i la instal·lació ha anat 
a càrrec de la brigada municipal (que ha hagut de 
llogar un elevador per la realització de les feines).

A part, s’ha reparat la fusteria de la porta interior 
dels vestidors i s’ha substituït la de l’antic vestidor 
de l’àrbitre, espai que ara es posarà en funcionament 
de nou arran de l’inici de l’activitat de la secció de 
futbol sala del Club Esportiu Fonollosa, que aquesta 

temporada vinent  començarà a competir a nivell 
federat. Des del consistori també es preveu abordar 
altres problemàtiques de l’equipament, com és el 
paviment de tota la pista.
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Treballs d’instal·lació de la xarxa

S’anul·la l’acord d’un Ple del 2014 que no reunia els 
requisits per a celebrar-se.
La proposta del govern municipal deixa sense efectes l’aprovació inicial d’un projecte 
de 176.000 € que no va reunir les garanties legals.

L’ajuntament va aprovar deixar 
sense efecte un acord plenari 
d’aprovació inicial del Projecte 
constructiu de soterrament i can-
vis de distribució d’aigua a Fono-
llosa, que es va dur a terme en la 
passada legislatura, el febrer del 
2014, i que tenia un cost total de 
176.680,05 euros (que s’havien de 
finançar amb un PUOSC de la 
Generalitat que mai s’ha arribat a 
cobrar).

El Govern municipal va posar 
en evidència que es va convocar 
un ple extraordinari urgent al 
qual no va assistir-hi la secretària 
titular de l’ajuntament, que va ser 
baixa el mateix dia de celebració 
de la sessió, i que la funció la va 
realitzar una secretària acciden-
tal no habilitada. Malgrat tot, el 
ple es va celebrar i la tramitació 
del projecte va continuar, certi-
ficant-se l’acord i tramitant-ho 
al Departament de Governació. 

L’acta de la sessió, però, no va 
seguir el seu curs, i va quedar 
pendent de firmar per part de 
secretaria. És per aquest motiu, 
que el govern municipal actual 
ha decidit resoldre l’expedient i 
desvincular-se de qualsevol res-
ponsabilitat que pogués haver-hi 
en una actuació que no s’ajusta al 
procediment legal.

A més, l’alcalde de Fonollosa, va 
constatar que el projecte va tenir 
entrada a l’ajuntament just el dia 
abans de celebració del Ple ex-
traordinari, que l’informe tècnic 
es va redactar aquell mateix dia, 
i que no hi ha informe jurídic que 
avali la tramitació. Igualment, 
va destacar que l’informe tècnic 
estableix una tramitació espe-
cífica (enviant-ho a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de la 
Catalunya Central), ja que l’obra 
preveia variació del traçat de les 
canalitzacions d’aigua o actua-

cions en sòl de protecció especial, 
tramitació que tampoc va tenir 
curs. En mesos posteriors, es van 
afegir diversos documents anne-
xos per complementar el projecte 
que ja estava aprovat i tramitat.

Cinc mesos després d’aquella 
aprovació inicial, el juliol del 
2014, la comissió d’urbanisme 
va respondre a una consulta de 
l’ajuntament dient que l’obra que 
aquest pretenia fer requeria re-
dactar un Pla Especial Urbanístic 
de Desenvolupament, i retornava 
el projecte constructiu atès que 
l’ajuntament no tenia competèn-
cia per aprovar-lo. 

La proposta del govern munici-
pal de deixar sense efecte l’acord 
plenari del 2014 es va debatre i 
aprovar per unanimitat dels pre-
sents en el ple del mes de maig.

S’instal·len xarxes de seguretat a la pista de Fonollosa
L’actuació l’ha dut a terme la brigada municipal



PDECAT fonollosa 
opina:
Al passat Ple Ordinari del mes de maig, des del Grup PDeCAT es va 
presentar una moció per a constituir un grup de treball i reflexionar 
sobre els usos dels equipaments municipals.
Molts de vosaltres us preguntareu el perquè de la moció, i aprofi-
tarem aquest petit espai per donar un mínim d’explicació i estem 
oberts a respondre totes les preguntes que us puguin quedar en 
l’aire.
Fonollosa és un municipi que s’ha caracteritzat des de fa molts anys, 
per una intensa activitat lúdica i cultural. Activitat que durant molts 
anys ha estat, i està, suportada per entitats privades, moltes vega-
des amb ajut i col·laboració de l’Ajuntament. Històricament els es-
pais usats han estat també d’entitats privades, ja que l’Ajuntament 
no disposava d’espais en condicions. Per sort, les darreres legisla-
tures aquesta situació ha anat millorant, amb l’esforç dels diversos 
governs, i segurament aquesta oferta d’espais pot millorar en un 
futur no gaire llunyà.
Es aquesta la raó principal per la que ens semblava adequat presen-
tar aquesta moció. Ens cal un ordenament clar, per a que totes les 
entitats i agrupacions que vulguin fer ús d’un espai municipal, tin-
guin clar les normatives d’ús, des de el possible espai que es pugui 
reservar a la Fàbrica, passant per Can Tagore a Fals,  l’equipament 
de la Plaça de la Vila a Canet, i alguns altres. Es clar, això no és 
unidireccional, també l’Ajuntament com a organitzador d’activitats 
usant espais d’entitats privades ha de saber quins compromisos ha 
d’assumir.
Ho vam demanar de paraula, ja fa bastants mesos, i diguem que el 
Govern no li va semblar prioritari, i no ens ha pogut convocar, i per 
això vam decidir proposar fer-ho de manera formal; una mesa de 
treball amb representació de tots els sectors implicats, oberta a 
compartir problemes i buscar solucions adequades per a tots.
Però ens hem trobat amb una negativa a aprovar una moció 
d’esperit constructiu i col·laborador, amb la excusa de la paperassa 
que comporta la formació d’una comissió. Cal aclarir però, que da-
vant del Ple es va assumir el compromís verbal de convocar un grup 
de treball, però sense concretar data.
Si no és vol convocar, és decisió del govern i no som nosaltres qui ho 
hem de decidir, però si que agrairíem una resposta clara i concreta.
 
GRUP PDECAT FONOLLOSA 

Aquest mes de juny hem passat la meitat de la legislatura: hem 
superat els primers dos anys d’un nou Govern de Junts-ERC en solitari, 
i encarem una recta final en la qual hem de fer realitat tot allò pel què 
hem treballat de valent. Des de l’equip fem una valoració generalment 
positiva, sobretot si tenim en compte les prioritats específiques que 
ens vam marcar per cada un dels pobles i que van rebre un suport 
ciutadà majoritari.
 
Un equip de només 5 persones és just per abordar la molta feina que hi 
ha a l’ajuntament (sobretot tenint en compte que veníem d’un govern 
de 9 membres), però el compromís i dedicació d’alcalde i regidors estan 
fent possible, des del nostre punt de vista, la molta feina i atenció a la 
ciutadania que es fa. El contingut dels diversos butlletins informatius 
que s’han editat són un bon exemple de l’obra de govern. Aquest és 
l’estat d’algunes de les principals prioritats marcades: a Canet hem 
organitzat i millorat la neteja de carrers i espais públics, i hem fet un 
pla de manteniment que implica a tot el municipi; s’han realitzat millo-
res a la zona esportiva i hi ha el projecte de rehabilitació de la piscina 
aprovat amb un inici d’obres imminent; també s’està a punt d’aprovar 
el projecte i iniciar les obres de tancament de la coberta i conversió 

ALCALDE I REGIDORS
 Eloi Hernàndez, alcalde

hernandezmel@fonollosa.cat - De dll a div, hores a convenir 
URbANiSME, EDUCACió, COMUNiCACió i TRANSPARèNCiA

 Eli Carvajal, regidora
carvajalre@fonollosa.cat - dilluns, dimecres i dijous
ACCió SOCiAL, JOVENTUT i ESPORTS, i HiSENDA

 Paco Vizcaino, regidor
vizcainogf@fonollosa.cat - dilluns, dimarts i divendres
ADMiNiSTRACió i GOVERNACió, i MANTENiMENT i ViA PúbLiCA

 Montse Serra, regidora
serrapmnts@fonollosa.cat - dimarts i dimecres
CULTURA i TURiSME, i SALUT PúbLiCA

 Xavier Camarasa, regidor
camarasapx@fonollosa.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 (Núria Prat), dilluns de 9 a 11h.
 Educadora social (Concepció Caelles), dimarts de 10 a 12h.
 Arquitecte municipal (Jordi Pont), Dimecres, dijous i 

divendres. Visites concertades els divendres, trucant a 
l’ajuntament.

 Enginyera tècnica (Meritxell Leon), dijous a la tarda, cada 
quinze dies, amb hores concertades.

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

en sala polivalent municipal. A fals, ja hi ha consolidada l’actuació de 
pavimentació del camí d’accés al nucli i s’han realitzat diverses actua-
cions de reparació de carrers malmesos i altres zones; s’han aprovat 
projectes de restauració i promoció de les Torres de Fals i s’està en la 
negociació d’obtenció del finançament que ho farà possible. A Camps, 
s’ha conclòs amb èxit el procés de treballs arqueològics i urbanització 
de la Plaça de la Creu; s’estan millorant zones, equipaments i serveis 
(com el parc infantil o el desfibril·lador que en breu s’instal·laran) i 
s’ha abordat la problemàtica amb la convivència. A fonollosa, ja hi 
ha un projecte de millora dels paviments del nucli del poble que en 
breu es durà a terme i d’altres espais i places; les negociacions amb el 
Departament han portat a fer una bona inversió a la cuina i menja-
dor de l’Escola, i s’està negociant un pla de manteniment per futures 
actuacions; també s’està treballant conjuntament amb Diputació per 
dinamitzar la Fàbrica; o l’inici imminent de la depuradora.
 
Ara és el moment de fer realitat tot allò que hem projectat. i en tenim 
moltes ganes de fer-ho de manera constructiva, transparent, respon-
sable i sense fer massa soroll. D’aquí a dos anys serà el moment de 
retre comptes. És el nostre compromís.

A la meitat del camí, amb pas ferm


