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La Generalitat aprova una inversió 
d’1,7 milions d’euros per fer realitat 
la nova escola de Fonollosa
El Consistori implicarà la comunitat educativa en la definició del 
projecte, que permetrà que els nostres alumnes disposin d’unes 
instal·lacions de primera

El nostre municipi tindrà una escola totalment 
rehabilitada i ampliada. La Generalitat de Cata-
lunya ha provat una inversió d’1’7 milions d’eu-
ros que, en cofinançament amb l’Ajuntament, 
farà possible l’esperada millora d’aquest equipa-
ment.
L’acord al qual hem arribat estableix que la Ge-
neralitat es farà càrrec de la pràctica totalitat 
del cost, fixat en 1’8 milions d’euros, mentre que 
l’Ajuntament hi aportarà la resta i també as-
sumirà la redacció del projecte i la direcció de 
l’obra. Això és molt important perquè significa 
que serà des del territori que decidirem quin ti-
pus d’equipament volem.
L’obra serà impulsada des de l’Ajuntament de 
manera participada i involucrant tots els esta-
ments educatius i institucionals. En aquest sen-

tit, es posarà en marxa un procés participatiu 
i obert, amb una comissió que inclourà tota la 
comunitat educativa, així com els ajuntaments 
d’Aguilar de Segarra i Rajadell, municipis que 
formen part del mateix àmbit escolar.
Aquesta és una de les millors notícies dels da-
rrers anys, que permetrà que els nostres nens i 
nenes puguin formar-se mantenint l’essència 
d’escola rural però en unes instal·lacions renova-
des.
Un any després de la visita del conseller d’Edu-
cació de la Generalitat de Catalunya, Josep 
Bargalló, que va assistir a la celebració del 50è 
aniversari de l’escola Agrupació Sant Jordi de 
Fonollosa, veiem com s’encarrila un projecte es-
tratègic i prioritari en el qual destinarem tots els 
esforços.
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L’Ajuntament, ha executat el 
projecte que va dur a terme 
la Diputació de Barcelona i ha 
senyalitzat el Camí de les Tres 
Esglésies, una nova ruta turísti-
ca que uneix Fonollosa, Camps 
i les Torres de Fals passant pel 
Raval del Perejutge. Aquest 
sender parteix seguint l’oba-
ga del Torrent de Fonollosa 
fins al Pla de Fals i les Torres. 
En diferents punts és possible 
desviar-se del camí per em-

prendre altres rutes o visitar 
llocs d’interès, com ermites i 
fonts. També uneix amb un ra-
mal el Raval del Perejutge amb 
Camps.
Des del Consistori volem pro-
mocionar l’ús de la xarxa de ca-
mins locals per fer itineraris a 
peu o en bicicleta amb l’objec-
tiu de donar a conèixer el mag-
nífic entorn natural del nostre 
terme i promoure, alhora, hà-
bits saludables.

L’habitatge de les antigues escoles 
de Camps ja té nous llogaters
L’Ajuntament treballa per rehabilitar i 
mobilitzar els edificis buits del municipi
La Montse i el Santi són els nous 
residents de l’habitatge de les anti-
gues escoles de Camps. Després de 
guanyar el procés de licitació que 
s’ha portat a terme, l’Ajuntament 
de Fonollosa ha formalitzat el con-
tracte de lloguer i ha lliurat les claus 
de la casa a aquests dos nous veïns 
del municipi.
La valoració i selecció s’ha fet d’acord amb els criteris establerts en 
les bases, en què s’han prioritzat qüestions de caràcter social i tam-
bé propostes amb un valor afegit per al poble i el conjunt del muni-
cipi. L’arrendament s’estableix per a un període inicial de cinc anys 
prorrogables.
L’edifici és una construcció que antigament havia estat l’habitatge 
del mestre de l’escola. Té una superfície útil de 75,81 metres qua-
drats i disposa de sala d’estar–menjador, tres habitacions, cuina, 
bany, rebedor i garatge. En els últims anys, l’Ajuntament hi ha fet 
un seguit d’obres de rehabilitació i a principis d’aquest 2020 va con-
vocar la licitació per arrendar l’habitatge. 
D’aquesta manera es concreta una de les primeres mesures del 
projecte conjunt entre les regidories d’Habitatge i Acció Social que 
té per objectiu rehabilitar i mobilitzar els habitatges buits del mu-
nicipi i, alhora, evitar el despoblament.
D’altra banda, el Consistori disposa d’una subvenció total de 46.700 
€ per rehabilitar entre aquest any i el proper la casa de la Fàbrica de 
Fonollosa, que també es posarà a lloguer el 2021.

L’Ajuntament 
de Fonollosa 
impulsa una 
campanya 
d’identifica-
ció d’animals 
de companyia
La iniciativa es 
porta a terme 
en el marc de la 
campanya anual de 
vacunació

L’Ajuntament de Fonollosa, 
mitjançant la clínica vete-
rinària Vida Animal, va por-
tar a terme una campanya 
de vacunació, identificació 
i antiparasitació adreçada 
a tots els veïns i veïnes del 
municipi que tinguin gos-
sos i gats. 
Un total de 32 animals van 
rebre algun dels serveis 
oferts durant la jornada, 
que va tenir lloc el dissab-
te 14 de març i que va tenir 
unes tarifes especials. En 
concret, es van col·locar 15 
xips, es van administrar 31 
vacunes i es van fer 14 des-
parasitacions. 
L’objectiu és facilitar que 
tots els animals del munici-
pi estiguin protegits i iden-
tificats, tal com estableix la 
normativa.

Senyalitzada una nova ruta 
turística: el Camí de les Tres 
Esglésies
L’objectiu és donar a conèixer l’entorn natural 
del terme i els diferents atractius del municipi
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Com que les circumstàncies sanitàries no van 
permetre que el dia 23 d’abril sortíssim al carrer 
com és habitual, i per tal d’intentar mantenir al 
màxim l’esperit d’una diada tan assenyalada, 
des de l’Ajuntament vam proposar de forma ex-
cepcional la celebració Sant Jordi des de casa. 

Tothom qui ho va voler va poder compartir a tra-
vés de les xarxes socials vídeos recitant poesies, 
fragments de llibres o contes, així com fotogra-
fies de roses artesanes fetes a casa. La iniciativa, 
que va tenir una bona acollida, va comptar amb 
la participació de petits i grans. 
Els guanyadors i guanyadores del premi Sant 
Jordi de Fonollosa van ser:

• Categoria mini - Arlet Caro
• Categoria junior - Júlia Jiménez
• Categoria juvenil - Xiu Badia
• Categoria adult - Aura Miravet

L’ajuntament també està duent a terme ins-
peccions a les parcel·les que incompleixen la 
normativa per motius de seguretat i perill d’in-
cendi forestal.
L’ajuntament de Fonollosa ha realitzat treballs 
de manteniment de la franja forestal de Canet 
de Fals, d’acord al Pla de prevenció d’incendis 
forestals en urbanitzacions, desbrossant el so-
tabosc d’una superfície de 11,5 hectàrees. 
L’actuació ha tingut un cost de 10.000 € i ha 
estat executada per l’empresa Obres Forestals 
Sardà SL.
Des de l’any 2016 el Govern municipal impulsa 
actuacions anuals per vetllar pel manteniment 
de la zona amb criteris de seguretat.

L’ajuntament encarrega un 
informe d’inspecció per detectar 
les parcel·les que no compleixen 
la normativa de seguretat, 
manteniment i neteja
Una empresa enginyera forestal està realitzant 
inspeccions per totes les parcel·les de Canet de 

Fals amb l’objectiu de detectar aquelles que no 
compleixen les mesures de seguretat en quant 
a manteniment i neteja. L’estat de deixadesa 
d’algunes parcel·les suposa un greu perill per 
a la seguretat i els incendis forestals i l’ajunta-
ment, davant la inacció d’alguns dels propieta-
ris i el fet de no abastar en el control dels matei-
xos, ha decidit recórrer a una empresa externa.
Cada any s’emeten desenes de notificacions 
a particulars des dels serveis municipals, però 
molts casos són desatesos, i l’ajuntament no té 
cap instrument eficient per a requerir-ne el seu 
compliment. Quan s’entregui l’informe, l’àrea 
de territori tindrà l’eina òptima per engegar les 
reclamacions, expedients sancionadors i exe-
cucions subsidiàries, amb l’objectiu de resoldre 
les situacions irregulars amb urgència i vetllar 
per la prevenció d’incendis forestals.

L’Ajuntament asfalta un nou tram del camí de 
Collbaix de Fals
L’actuació s’ha realitzat a 654 ml, i ha tingut un cost total de 48.090,93 €

Celebrem Sant Jordi des de casa

Es realitza el manteniment de la franja 
forestal de Canet de Fals

S’ha asfaltat un nou tram del camí 
de Collbaix, a l’alçada de la zona de 
la Gabriela de Fals. L’actuació s’ha 
realitzat a 689 metres lineals, amb 
una amplada mitjana de 4 metres i 
un gruix de 8 cm d’asfalt en calent. 
Ha estat adjudicada a l’empresa 

Asfaltos Augusta SL per un import 
de 48.090,93 €.
L’obra ha estat impulsada per 
l’ajuntament de Fonollosa, i fi-
nançada amb una aportació de la 
Diputació de Barcelona en la línia 
de camins municipals.
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La situació d’emergència sanitària causada per 
la covid-19 va obligar a suspendre alguns actes 

i activitats que s’havien de celebrar entre els 
mesos de març i abril. És el cas de la presentació 
del llibre La revolta del poble. L’1 d’octubre al cor 
de Catalunya, del periodista santjoanenc Aleix 
Solernou, que s’ha reprogramat pel dia 26 de 
setembre a les 6 de la tarda.
La Xamal Race Fonollosa i el lliurament dels se-
gons Guardons de Fonollosa tampoc es van po-
der celebrar. Aquests dos esdeveniments s’han 
ajornat fins a l’any vinent.

La crisi de la covid-19 obliga a suspendre
algunes activitats
La presentació del llibre ‘La revolta del poble’ es farà més endavant; la Xamal 
Race Fonollosa i els segons Guardons de Fonollosa s’han ajornat fins al 2021

CONVOCATÒRIA

A persones, entitats
o col·lectius de
Canet de Fals, Fals,
Camps i Fonollosa

DELS SEGONS

L’ajuntament avança en transparència i 
retransmet en directe els plens municipals
S’ha equipat la sala de sessions amb sistema de microfonia, so i vídeo. 
Durant el període de confinament es va rea-
litzar el primer ple telemàtic de l’Ajuntament 
de Fonollosa, celebrat el 12 de maig. Va ser una 
sessió ordinària que, per la situació excepcional 
de la crisi sanitària, no es va poder fer presencial 
com és habitual. El ple de juliol ja es va poder 
celebrar presencialment a la sala de sessions, i 
es va estrenar un nou sistema de microfonia, so 
i vídeo que va permetre retransmetre’l en direc-
te pel canal de Youtube municipal. Així, a partir 
d’ara, totes les veïnes i veïns podreu seguir els 
plens sense necessitat d’assistir presencial-
ment a la Sala; igualment, els podreu consultar 
a posteriori, doncs restaran publicats a internet. 

El servei de recollida selectiva de residus es 
reforça durant l’estiu
Des de l’Ajuntament recordem la importància de fer un bon ús de les 
àrees de recollida del municipi

Del 15 de juny al 15 de setembre es reforça el 
servei de recollida selectiva al municipi. Durant 
aquest període la freqüència de recollida és 
més elevada per ajustar el servei a l’augment 
de demanda puntual que hi pugui haver i, 
d’aquesta manera, evitar que les àrees de reco-
llida es puguin desbordar.
Recordem que és important fer un bon ús de 
les àrees i no tirar-hi voluminosos, residus que 

s’han de dipositar a una deixalleria fixa o a les 
mòbils que venen al municipi i que ofereixen 
un servei totalment gratuït. També cal utilitzar 
correctament els punts de poda, que són exclu-
sius per a les restes vegetals. 
Fer un mal ús dels recursos comporta un in-
crement important de les tones recollides i, en 
conseqüència, del cost del servei.

Amb aquest acció, el Govern municipal avança 
en un dels compromisos i reforça la transparèn-
cia i l’obertura de l’ajuntament.
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El Rebost de l’Anna ha fet una aportació 
de pollastres frescos al Banc d’aliments 
municipal
Aquests ja han estat repartits i molt ben rebuts 
per part de les famílies que han quedat molt 
agraïts per l’acte de generositat i de consciència 
envers la situació que estan vivint.

La quantitat cedida per la Parròquia 
de Fals, correspon a les donacions 
voluntàries de les famílies per sufragar el 
panet de l’Aplec del Grau, que enguany no 
es va poder celebrar
La parròquia de Fals ha lliurat 500 € al Banc 
d’Aliments del municipi de Fonollosa, corres-
ponents a les aportacions voluntàries de les 
famílies de Fals per sufragar el cost del panet 
que es dona als assistents de l’Aplec del Grau. 
Malgrat que enguany la festa no s’ha pogut 
celebrar a causa de la crisi sanitària, l’organit-
zació va decidir realitzar igualment les apor-
tacions i destinar-les a aquesta ajuda social 
municipal.

El banc d’aliments municipal rep una donació 
de menjar fresc cedit pel Rebost de l’Anna i 
500 € de la Parròquia de Fals

Mercè Armengol, nova 
jutgessa de pau del municipi
El ple aprova per unanimitat la seva elecció 
i la de   M. Àngels Serra com a jutgessa de 
pau suplent
L’Ajuntament de Fonollosa ha aprovat en el 
ple de juliol l’elecció de Mercè Armengol com 
a nova jutgessa de pau en substitució de Va-
lentí Calmet, qui ha ocupat el càrrec durant els 
darrers 8 anys. La jutgessa de pau suplent con-
tinuarà sent M. Àngels Serra, que ha estat ele-
gida per a un segon mandat. La proposta, que 
es va aprovar per la unanimitat de les regidores 
i regidors del Consistori, ara serà tramitada al 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que 
en farà el nomenament formal. Ambdues ocu-
paran el càrrec els pròxims quatre anys.
En la sessió plenària, l’alcalde, Eloi Hernàndez, 
va destacar que, per les seves qualitats i apti-
tuds, les dues veïnes tenen el perfil idoni per 
ocupar-se de les funcions del Jutjat de Pau del 
municipi. Els va agrair que haguessin acceptat 
el càrrec i va posar tot l’equip de l’Ajuntament 

a la seva disposició. També va dir que era un or-
gull que per primera vegada el càrrec l’exercís 
una dona. A la vegada, va agrair la dedicació i 
esforç al jutge de pau sortint, Valentí Calmet.

Mercè Armengol i Biosca és veïna de Fonollosa 
i una persona activa i implicada en les activi-
tats del poble, que actualment està jubilada. 
Va passar gran part de la seva vida laboral a la 
fàbrica tèxtil de Fonollosa i també va fer de car-
tera a diverses poblacions de la comarca. 

M. Àngels Serra i Fabregat és veïna de Fals, di-
plomada en infermeria, actualment jubilada. 
Durant més de dues dècades va treballar a la 
Fundació Sociosanitària de Manresa i també va 
formar part de la Junta de l’Associació de Veïns 
i Veïnes de Fals i del Consell de Càrites Arxipres-
tal de Manresa.

FONOLLOSATURISME.CAT
Descobreix Fonollosa!

Viu l’encant dels nuclis de Camps,Viu l’encant dels nuclis de Camps,
Canet de Fals, Fals i FonollosaCanet de Fals, Fals i Fonollosa

Aquest estiu  Aquest estiu  
visita el nostre territori!visita el nostre territori!
Descobreix el patrimoni, llegat i tradicionsDescobreix el patrimoni, llegat i tradicions

Participa al sorteig Participa al sorteig “Estiu 2020!”“Estiu 2020!”
Publica a les xarxes socials les 
fotografies de la teva estada al municipi 
amb el hastag #FonollosaTurisme 
i etiqueta a l’ajuntament de Fonollosa 
i aquelles persones amb qui has 
compartit la visita. 

Podeu participar fins el 20 de setembre; a 
partir d’aquesta data, estigueu atents per si 
heu sigut els guanyadors! 

3 SOPARS PER A DUES 
PERSONES EN ELS 
RESTAURANTS DEL 

MUNICIPI
1 NIT PER A DUES

PERSONES EN UNA DE LES 
CASES DE TURISME RURAL

DE FONOLLOSA
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El Consistori posa en marxa un pla de 
reactivació econòmica i social per fer front a 
la crisi del coronavirus al municipi
Des de l’inici de la pandèmia s’han portat a terme diferents 
accions per atenuar l’emergència entre els veïns i veïnes
A mitjan mes de març va esclatar una greu emer-
gència sanitària provocada per l’expansió de la 
covid-19 arreu del món amb repercussions tam-
bé en el nostre municipi. Des de l’Ajuntament 
hem fet tots els esforços per donar resposta des 
d’un primer moment a les necessitats sorgides 
arran de la pandèmia i, a la vegada, contribuir 
a pal·liar els efectes de la crisi econòmica i so-
cial que s’ha originat, que és global i que també 
afecta el nostre municipi.
Inicialment les accions van anar destinades a 
assegurar la protecció dels veïns i veïnes i vetllar 
especialment per la seguretat de les persones 
més vulnerables i de risc. Des de l’Ajuntament 
vam atendre les diverses demandes que ens van 
arribar i vam portar a terme les següents accions:

• Seguiment diari telefònic de les persones 
vulnerables del municipi, que va inclou-
re la gestió de la compra a domicili d’ali-
ments i altres productes de primera ne-
cessitat com medicaments. També vam 
activar i reforçar serveis d’atenció a domi-
cili.

• Lliurament, porta a porta, de 1.600 masca-
retes per a tots els veïns i veïnes dels nos-
tres pobles. Aquesta decisió es va prendre 
arran de la recomanació del Govern de la 
Generalitat d’utilitzar la mascareta sem-
pre per sortir de casa i abans que se’n fa-
cilités una de gratuïta a tota la ciutadania 
del país.

• Aprofitament de tot el menjar fresc que 
havia quedat dipositat a la cuina de l’Es-
cola de Fonollosa, que es va destinar a 
les famílies més necessitades del muni-
cipi. Des de l’Ajuntament i amb l’ajut de 
l’equip directiu i l’AMPA de l’escola vam 
fer arribar la proposta a Sereduca, empre-
sa encarregada de gestionar el servei de 
cuina i menjador de l’escola, que va posar 
totes les facilitats per poder fer la recolli-
da i repartiment de la manera més àgil 
i efectiva possible. Des d’aquí agraïm la 
seva col·laboració.

• Pla de desinfecció dels espais públics del 
municipi.

Un cop passat el punt àlgid de la crisi sanitària, 
vam començar a treballar en un pla de reactiva-

ció social i econòmica del municipi amb l’objectiu 
d’ajudar en la mesura del possible a famílies, em-
preses i emprenedors en aquesta difícil situació. 
Les accions que hem portat a terme fins al mo-
ment són:

• Arrel de les propostes aportades a la tro-
bada telemàtica amb autònoms i PIMES 
del municipi afectats per l’estat d’emer-
gència, l’Ajuntament de Fonollosa, dins el 
Pla de Reactivació Social i Econòmica, ha 
destinat una partida de 15.000 € a la línia 
per a persones autonòmes i empreses del 
municipi. Les ajudes són d’un mínim de 
200 € i un màxim 500 €, i es resolen per 
ordre d’entrada fins a exhaurir el pressu-
post total. El termini per presentar la sol·li-
citud s’obre el 27 de juliol i s’allarga fins el 
7 d’agost.

• Aplaçament dels pagaments domiciliats 
de les quotes de l’IBI urbà i rústic.

• Ampliació de les dates per abonar l’impost 
de vehicles de tracció mecànica.

• Ajuts per als casals d’estiu municipals. 
Aquesta acció s’adreça als nens i nenes 
d’entre 3 i 16 anys empadronats al muni-
cipi de Fonollosa les famílies dels quals es 
trobin en una situació de dificultat socioe-
conòmica segons els criteris establerts en 
les bases. Els ajuts són de fins el 50% del 
cost total.

• Repartiment gratuït de gel hidroalcohòlic 
per a activitats econòmiques i turístiques 
(restaurants, autònoms, turisme rural, 
PIME...).

Agraïm a tots els veïns i veïnes l’esforç pel com-
pliment estricte de les mesures per fer front a 
l’emergència sanitària del coronavirus. També 
fem arribar el nostre suport i escalf a aquells 
qui heu perdut una persona estimada a causa 
d’aquesta epidèmia.
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Com s’arriba a dictar l’ordre d’enderroc 
de l’ampliació d’una casa?
En el ple del passat 14 de juliol vam haver d’apro-
var la nul·litat de ple dret d’una llicència d’obres 
de l’any 2011 per l’ampliació d’una casa en sòl 
no urbanitzable de Camps i, com a conseqüèn-
cia, l’enderroc de les obres executades ja que 
no es poden legalitzar. Una situació gravíssima, 
frustrant i lamentable, per la qual l’equip de go-
vern hem fet tot el que ha estat a les nostres 
mans per evitar el fatídic desenllaç. Com s’arri-
ba a ordenar l’enderroc d’una casa? Com que el 
tema és prou important i pot acabar compor-
tant conseqüències per a les arques públiques 
de l’Ajuntament, hem considerat que calia do-
nar les explicacions pertinents per a aquelles 
veïnes i veïns del municipi que esteu disposats 
a intentar entendre-ho.
Com que el tema és complex, estructurem 
l’explicació amb la finalitat que sigui al màxim 
comprensible:

LA LLICÈNCIA D’OBRES DEL 2011
El desembre del 2010 el promotor va sol·lici-
tar una llicència d’obres per l’ampliació d’una 
casa existent en sòl no urbanitzable i el gener 
de 2011 ja es va concedir el permís per Decret 
d’Alcaldia, en base a un informe tècnic que deia 
es complien les normes subsidiàries urbanísti-
ques que en aquell moment hi havia al muni-
cipi, però condicionant les obres al compliment 
de determinades condicions. Encara que les 
obres respectessin les normes subsidiàries, no 
complien la llei d’urbanisme i el procediment 
no es va tramitar correctament perquè reque-
ria un informe de la Comissió Territorial d’Urba-
nisme de la Catalunya Central (CTUCC) que mai 
es va arribar a sol·licitar.

LA DENÚNCIA DEL 2011
Al mes d’octubre l’Ajuntament rep una denúncia 
d’una societat afincada al municipi que manifes-
ta que s’ha construït un nou habitatge a la finca, i 
que no es tracta d’una ampliació d’habitatge.

REVISIÓ DE LLICÈNCIA DEL 2012
A mitjans d’abril del 2012, amb les obres aca-
bades i com a conseqüència de la demanda 
de primera ocupació per part del promotor, 
els serveis tècnics en el moment de realitzar 
la inspecció corresponent constaten que no 
es compleixen les condicions imposades en 
la llicència d’obres, per la qual cosa s’obre pri-
mer un expedient de protecció de la legalitat 
i posteriorment s’inicia la revisió de la llicència. 

Aquests procediments queden parats, l’expe-
dient caduca i trobem dos decrets d’alcaldia 
sense signar ni tramitar. El 2014 s’emeten nous 
informes jurídics i, de nou, dos decrets d’alcal-
dia queden sense signar ni tramitar; no és fins 
al 2015, a finals de la darrera legislatura de l’al-
calde Serarols, que s’obre expedient de revisió 
de la llicència i es tramita.

LES DENÚNCIES DEL 2016 I 2017
Després de l’entrada del nou Govern al juny del 
2015, que encapçalava com a Alcalde qui us es-
criu,  la mateixa societat , al maig del 2016, reite-
ra la denúncia presentada el 2011 que no es va 
respondre ni resoldre. Això va donar pas a l’inici 
d’actuacions prèvies i l’estudi del cas concret 
i com poder resoldre la problemàtica. Per fer 
això, l’Ajuntament vam demanar ajuda a la Di-
putació de Barcelona ja que, en realitat, aques-
ta només era una denúncia urbanística d’entre 
10 més que la societat ja havia presentat uns 
anys enrere i que calia abordar i resoldre legal-
ment. La situació era insostenible, i la Diputació 
va assumir el cost dels tècnics i una advocada 
que es van dedicar a analitzar la situació i apor-
tar les solucions viables. Després de moltes re-
unions i trobades amb promotor i responsables 
del Departament de Territori de la Generalitat, 
es va trobar la via legal per resoldre el conflic-
te concret, que passava per la tramitació d’una 
nova llicència, amb els tràmits correctes davant 
de la CTUCC, cosa que es va explicar detallada-
ment al propietari de la casa.

LA SOLUCIÓ: EL PROJECTE D’ACTUACIÓ 
ESPECIFICA (PAE) DEL 2018
El març de 2018 el propietari de la casa presenta 
un Projecte d’Actuació Especifica per legalitzar 
el canvi de traçat del camí existent i l’ampliació 
de l’habitatge. Es sotmet a informació pública, 
es demanen tots els informes sectorials dels 
diversos departaments i organismes de la Ge-
neralitat i, finalment, al maig del mateix any, la 
Junta de Govern de l’Ajuntament l’aprova prè-
viament i l’envia a la Comissió Territorial d’Urba-
nisme per tal que resolgui l’aprovació definiti-
va. El setembre del 2018 la Comissió dona llum 
verda amb un seguit de condicions i demana 
a l’interessat que esmeni unes deficiències per 
tal de poder obtenir la llicència per legalitzar la 
construcció. Durant el 2019 l’interessat presen-
ta al·legacions manifestant que no demanarà 
la llicència per legalitzar, i l’Ajuntament li res-
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pon de les greus conseqüències que pot tenir 
no finalitzar el procediment i li  atorga dos ter-
minis per a la presentació de la documentació. 
A l’octubre, el projecte d’Actuació Específica 
caduca perquè la llei només permet demanar 
la llicència en el termini d’un any des que la 
CTU l’ha aprovat.

REVISIÓ D’OFICI DE LA LLICÈNCIA 2019
Una vegada va entrar en vigor el nou POUM 
de Fonollosa, i el promotor va deixar caducar el 
PAE que permetia legalitzar la construcció , ja 
no hi havia cap més possibilitat que la revisió 
d’ofici adreçada a declarar la nul·litat del Decret 
d’Alcaldia de l’any 2011. El gener del 2020 es va 
demanar el Dictamen preceptiu a la Comissió 
Jurídica Assessora de la Generalitat que va con-
cloure que a l’any 2011 es va ometre totalment 
el procediment i el tràmit obligatori d’enviar la 
llicència a la Comissió Territorial d’Urbanisme (i 
no resoldre-la per Decret d’Alcaldia tal i com es 
va fer), la qual cosa suposa una causa de nul·litat.
Aquest Dictamen és vinculant i en compliment 
del seu contingut es porta al Ple de juliol de 
2020, la declaració de nul.litat de  ple dret de 
la llicència atorgada per Decret d’Alcaldia l’any 
2011. Aquesta nul·litat comporta l’enderroc de 
les obres executades.

LA QUERELLA CRIMINAL CONTRA L’ALCALDE 
ACTUAL
Abans d’acabar, cal indicar que la mateixa socie-
tat denunciant de les possibles irregularitats ur-
banístiques l’any 2011, 2016 i 2017, va presentar el 
març del 2019 una querella criminal contra l’alcal-
de actual (qui us escriu) per passivitat i per inac-
tivitat davant les diverses denúncies, la qual cosa 
comporta un delicte de prevaricació. Aquest pro-
cediment està en fase d’instrucció, i la Guardia Ci-
vil ja ha cridat a declarar diversos actors com l’an-
terior alcalde, els promotors de les obres, i alguns 
responsables tècnics municipals.

LA LLEI D’URBANISME DE CATALUNYA
Per últim, cal posar de manifest que la Llei d’Ur-
banisme de Catalunya estableix que la protec-
ció de la legalitat urbanística és d’exercici pre-
ceptiu i que quan unes obres no s’ajusten al 
planejament i a la legislació urbanística, l’Ajun-
tament ha d’actuar obligatòriament per restau-
rar la legalitat.
L’Ajuntament, tal com hem explicat anterior-
ment, va establir una via per poder legalitzar 

les obres, cosa que no va ser fàcil i que va re-
querir reunir-se amb les màximes autoritats del 
Departament de Territori i Sostenibilitat. El Pro-
jecte d’Actuació Específica que es va aprovar 
permetia legalitzar la modificació del camí i la 
construcció, amb algunes modificacions pun-
tuals. La negativa de la propietat a demanar la 
llicència i a complir les condicions ens ha por-
tat a una situació que, tot i no ser responsabili-
tat de l’actual Corporació,  mai hauríem volgut, 
com ho demostren tots els esforços duts a ter-
me per evitar-la.
Contra el què algunes vegades algú diu la Llei 
d’Urbanisme és la mateixa a Fonollosa que a tots 
els municipis veïns, per la qual cosa l’ajuntament 
està obligat a complir-la i a fer-la complir. Per 
tant, les normes són iguals arreu.
Això no treu que nosaltres, políticament, no es-
tem d’acord amb l’actual Llei, i reclamem que 
el Parlament de Catalunya aprovi una nova Llei 
que posi facilitats i permeti que els territoris 
rurals com el nostre es puguin desenvolupar 
amb qualitat, de manera respectuosa i soste-
nible, però facilitant que la gent es pugui que-
dar a viure al seu poble. És per això que des de 
l’Ajuntament impulsarem en el proper Ple una 
moció en aquest sentit, que farem arribar a la 
al Parlament, al Govern de la Generalitat i a tots 
els ajuntaments de la comarca, als quals dema-
narem que s’uneixin a la demanda: cal desen-
callar la nova Llei de Territori amb urgència per 
trencar la tendència de despoblament de les 
zones rurals del país.

En resum: una llicència que no es podia donar 
ja que va vulnerar els procediments establerts i 
la Llei d’Urbanisme de Catalunya; denúncies de 
possibles irregularitats urbanístiques i una que-
rella criminal contra l’actual alcalde; una solució 
acordada entre totes les parts que hauria lega-
litzat les obres i hauria evitat l’enderroc de la 
construcció, però que el promotor va descartar 
(una decisió que es pot respectar, però ens frus-
tra enormement i que no entenem de cap de les 
maneres); i un informe vinculant de la Comissió 
Jurídica Assessora de la Generalitat (d’obligat 
compliment) que el Ple de l’ajuntament va ha-
ver d’aprovar. Tot això gairebé 10 anys després de 
l’inici. A partir d’aquí els jutges, suposem, dicta-
ran el desenllaç (que esperem que sigui el menys 
perjudicial per a totes les parts).

Eloi Hernàndez i Mosella
Alcalde de Fonollosa


