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CAMPS - CANET DE FALS - FALS - FONOLLOSA

Butlletí informatiu

Es constitueix el nou Ajuntament de 
Fonollosa pel mandat 2019-2023
Eloi Hernàndez i Mosella (Junts-ERC) va ser reelegit Alcalde per unanimitat

El dissabte 15 de juny es va celebrar el Ple de cons-
titució de la nova corporació local de Fonollosa 
per al mandat 2019-2023, on van prendre posses-
sió del càrrec els nou electes del grup de Junts-
ERC, i on es va reelegir Eloi Hernàndez i Mosella 
com a Alcalde, en el que serà el seu segon man-
dat. Acompanyen al batlle en la conformació del 
Ple municipal les regidores i regidors: Eli Carvajal, 
Anna Comellas, Joaquim Busom, Anna Grau, Da-
vid Zamora, Nil Buxó, Ester Lladó i Pere Llatjós.
 
L’alcalde va dirigir unes paraules als assistents en 
el que va ser el primer parlament de la nova legis-
latura, on va aprofitar per agraïr el suport rebut a 
les urnes que interpreta com un “aval a la inten-
sa feina feta per l’equip de govern sortint aquests 
darrers quatre anys”, però també com un “suport 
indiscutible a l’equip que avui assumeix el càrrec 
i que treballarà aquesta pròxima legislatura. Tam-
bé va destacar que “el nou equip de Govern con-
tinuarem treballant i impulsant els projectes ne-
cessaris, del més petit al més gran, arreu del nostre 
territori, sense distincions ni discriminacions. I ho 
farem escoltant a tothom, consolidant el model 
d’Ajuntament i Govern obert, transparent, comu-
nicatiu, ètic, complidor i honest, i gestionant de 
manera responsable els diners públics.”
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Membres de la Corporació municipal 2019-23.

Augmenta la 
participació a les 
eleccions municipals
El 86,4% dels vots van ser                  
per Junts-ERC, l’única candidatura 
que es presentava

Vots (%)

Cens total: 1.166

Vots comptabilitzats: 789 (67,67%)

Abstencions: 377 (32,33%)

Vots nuls 15 (1,90%)

Vots en blanc: 105 (13,57%)

ToTal Fonollosa 
Camps

Canet de 
Fals

Fals

JUNTS - ERC 669 (86,43%) 177 324 168
Blanc 105 (13,57%) 43 17 45
Nul 3 8 4
ToTal 774 223 349 217

Especial inici de mandat

juliol 2019 número
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Sous i indemnitzacions dels càrrecs electes
Es mantenen les retribucions que estaven establertes                                 
per la passada legislatura

En sessió plenària de 2 de juliol, es van aprovar 
els sous i indemnitzacions que rebran els diversos 
càrrecs electes per a l’exercici de les seves respon-
sabilitats. Es van mantenir les quantitats que es-
taven establertes per aquesta passada legislatura, 
en brut i 14 pagues: l’alcalde percep 1.385,87 €, 
amb una dedicació del 80%, i els regidors reben 

500 €, amb una dedicació del 30%. Són excepció 
els regidors Busom i Llatjós, que no estan donats 
d’alta al règim de seguretat social, i perceben in-
demnització per assistència: 250 € per junta de 
Govern (se’n celebren dues al mes), i 65 € per ple 
(se’n fan un cada dos mesos).

Sra. Eli Carvajal i rojaS
1a Tinent d’alcalde
Acció social
Hisenda
carvajalre@diba.cat

Sr. Eloi HErnàndEz i 
MoSElla
Alcaldia
Urbanisme i Obres públiques
hernandezmel@fonollosa.cat

Sra. anna CoMEllaS i 
raMírEz
2a Tinent d’alcalde
Cultura
Comunicació i transparència
Representat al Consorci LOCALRED
comellasra@fonollosa.cat

Sr. david zaMora i vEga
Esports
Serveis municipals
Representant a la Mancomunitat del 
Bages per al Sanejament, al Consorci del 
Bages per a la Gestió de Residus I a la 
Mancomunitat Intermunicipal d’Aguilar de 
Segarra, Fonollosa, Castellfollit del Boix i 
Sant Mateu de Bages
zamoravd@fonollosa.cat

Sr. joaquiM BuSoM i garCia
3r Tinent d’alcalde
Manteniment i via pública
Salut pública
Representant a la Xarxa Local de Consum de 
la Diputació de Barcelona.
busomgj@fonollosa.cat

Sr. nil Buxó i ESColà
Educació
Joventut
Representant al Consell Escolar del CEIP 
Agrupació Sant Jordi.
buxoen@fonollosa.cat

Sra. anna grau i vila
Món rural i sostenibilitat
Representant a A.D.F: Amics 
del Bosc
grauva@fonollosa.cat

Sra. EStEr lladó i ruSCa
Turisme i patrimoni
Habitatge
Administració
Representant al Consorci per al 
desenvolupament de la Catalunya Central.
lladore@fonollosa.cat

Es forma el Govern municipal
En finalitzar el Ple de constitució, l’Alcalde va signar el Decret de delegació de competències a les 
regidores i regidors, amb el qual va quedar format el nou Govern municipal amb la següent composició:

Sr. PErE llatjóS i BoSCH
Gent gran
Governació
llatjosbp@fonollosa.cat
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Parlament de l’alcalde de Fonollosa,            
Eloi Hernàndez i Mosella, a la sessió 
d’investidura de la legislatura 2019-2023

Regidores i regidors, veïnes i veïns, amigues i amics.
Bon migdia a tothom i gràcies per acompan-
yar-nos en aquesta sessió de constitució del nou 
ajuntament per a la legislatura 2019 -2023.
Dirigeixo aquestes paraules amb l’emoció i la 
responsabilitat que representa, de nou, assumir 
l’encàrrec d’Alcalde de Fonollosa, i amb el ferm 
compromís de continuar treballant per totes les 
persones dels nostres pobles de Canet de Fals, 
Fals, Camps i Fonollosa.
El passat 26 de maig vam renovar la força i la con-
fiança dipositada en aquest equip que avui ha 
pres possessió, aquestes 9 persones del grup de 
Junts – ERC. En aquesta ocasió hem sigut l’únic 
grup que ens vam proposar per liderar i treba-
llar des de l’ajuntament, una situació que feia 
anys que no vivíem i que, us puc ben assegurar, 
no era ni l’òptima ni l’esperada. Però ens va fer 
immensament feliços el suport rebut a les urnes 
per part de les veïnes i veïns de tot el municipi. 
Unes eleccions amb una participació superior a 
la de fa quatre anys (amb un 68%), i on vam re-
bre un suport massiu del 86%, amb 669 vots. Per 
una banda, interpretem el resultat com un aval a 
la intensa feina feta per l’Equip de Govern sortint 
aquests darrers 4 anys, on constatem que hem 

anat en la bona direcció, assumint els encerts i els 
errors propis de tot grup humà que treballa pels 
altres. Per l’altra, interpretem els resultats contun-
dents com un suport indiscutible a l’equip que 
avui assumeix el càrrec i que treballarà aquesta 
pròxima legislatura. Un equip de Govern reforçat 
i legitimat per la voluntat majoritària de les nos-
tres veïnes i veïns. Això representa un repte i una 
responsabilitat molt gran que s’ha de veure tras-
lladada en una actuació acurada, eficient, trans-
parent i honesta, com sempre hem entès i hem 
intentat exercir el lideratge des del Govern de 
l’Ajuntament.
Deixeu-me, doncs, que faci un agraïment a to-
tes les persones que ens vau donar suport a les 
eleccions, però també a les 115 que vau votar en 
blanc. Com sempre treballarem per a totes i tots, 
sense distinció. També vull agrair molt sincera-
ment a tots aquells qui m’heu i ens heu donat 
suport durant aquests primers quatre anys: a la 
meva família, a totes les veïnes i veïns, i al perso-
nal de la corporació; però molt especialment, a 
les meves companyes i companys regidors, amb 
qui vam encarar el repte de fer un canvi molt ne-
cessari al nostre ajuntament i amb els que ens hi 
hem deixat la pell perquè això fos possible: l’Eli, 
el Xavier, la Montse, el Paco (els primers 3 anys), 
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i el Joaquim (aquest darrer any). Vull donar-vos 
les gràcies a tots, i als que continueu per altres 
camins, desitjar-vos tota la sort del món. Ens tin-
drem per sempre.
Avui conformem un ajuntament progressista i 
republicà, format per 9 homes i dones valentes, 
implicades, il·lusionades i amb ganes de treba-
llar pel bé comú. Un equip que defensa la justícia 
social, l’ajudar a qui més ho necessita, la igualtat 
d’oportunitats, les llibertats individuals i col·lecti-
ves, i la fraternitat i la convivència. Un Govern que 
continuarà defensant l’expressió democràtica de 
la voluntat ciutadana, treballant amb compromís 
per la construcció d’un municipi i d’una Catalun-
ya políticament lliure, socialment justa, econòmi-
cament pròspera i territorialment equilibrada.
La nostra prioritat ha estat, és i serà els pobles de 
Fonollosa i la seva gent. Però de cap de les ma-
neres podem renunciar al paper que ens ha to-
cat viure en aquest moment històric i intens, que 
personalment visc amb la il·lusió i la confiança 
d’aquell qui sap que només persistint i resistint 
s’aconsegueixen els reptes i objectius col·lectius. I 
això ho hem de fer pel compromís amb el coratge 
i la dignitat mostrat sobradament per la gent dels 
nostres pobles aquests darrers anys, però tam-
bé per aquelles persones que han lluitat i lluiten 
pels valors democràtics i pacífics, i que avui estan 
privats de llibertat i lluny de les seves famílies. Un 
cop més, i ho farem sempre que faci falta, exigim 
l’alliberament dels nostres exiliats i presos i preses 
polítiques.
El nou Govern municipal estarà format per 4 do-
nes i 5 homes, representants de la realitat del 
nostre municipi, persones implicades, de forma-
cions i edats diverses amb l’únic objectiu d’assolir 
reptes i treballar per l’interès comú. 
El nou equip de Govern continuarem treballant i 

impulsant els projectes necessaris, del més petit 
al més gran, arreu del nostre territori, sense dis-
tincions ni discriminacions. I ho farem escoltant 
a tothom, consolidant el model d’Ajuntament 
i Govern obert, transparent, comunicatiu, ètic, 
complidor i honest, i gestionant de manera res-
ponsable els diners públics. Ens hem marcat unes 
prioritats que hem proposat, hem fet públiques, 
han rebut un ampli suport a les urnes, i ara és l’ho-
ra de fer-les realitat.
Acabo. Per a mi és un immens honor continuar 
representant com a Alcalde el poble i el territori 
que estimo, i pel qual vaig decidir dedicar els que 
probablement són els millors anys de la meva 
vida. Més enllà del tòpic, és un somni fet realitat. 
M’hi continuaré dedicant amb cos i ànima.
Amb forces i energies renovades, i assumint el 
testimoni de tots aquells qui ens han precedit en 
el càrrec, ens conjurem a seguir treballant amb 
lleialtat als nostres pobles, al nostre país, i a tota 
la seva gent.
Regidores i regidors, Eli, Anna, Joaquim, Anna, 
David, Nil, Esther i Pere: us demano coratge i en-
certs, i us desitjo tota la sort del món. Feu-vos dig-
nes del càrrec. Estic molt orgullós d’encapçalar 
i formar part d’aquest equip, i compto amb tots 
vosaltres per les responsabilitats que ens han es-
tat encarregades.
Veïnes i veïns, com deia el poeta Espriu: Ens man-
tindrem fidels per sempre més al servei d’aquest 
poble.
Visca la dignitat. Visca la llibertat. Visca Fonollosa 
i visca Catalunya!
Moltes gràcies.

Eloi Hernàndez i Mosella
 15 de juny de 2019.

Alcalde de Fonollosa

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


