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BUTLLETÍ INFORMATIU MUNICIPAL

SALUTACIÓ DE L’ALCALDE

Benvolguts veïns,
Benvolgudes veïnes,
Arriben les Festes de Nadal.... temps d’il·lusió i alegria, reunions familiars, sobretaules
que solen ajuntar el dinar i el sopar, on gaudim xics i grans de la companyia dels
nostres, tot esperant que l'any entrant sigui, per a tots, millor.
Des de l'Ajuntament seguirem treballant i donant la cara per Fogars, però sobretot per
solucionar els problemes de les persones.
La meva manera de treballar és aplicar el sentit comú a la llei, donar ales a la gent
emprenedora, gas a la gent treballadora, mai utilitzar la llei per entrebancar.
Estem en un món incert, on preval el paper a la paraula, on es barreja el què és real
amb allò virtual, la denúncia a l'avís. Tot sembla qüestionat i sempre es busca qui té la
responsabilitat.
Siguem positius; donem-nos la mà; mirem-nos als ulls; alegrem-nos quan algú somriu.
Som un poble petit; ens coneixem tots. No dubteu a informar-vos per a desenvolupar
noves activitats, necessitats personals... . Regidors, tècnics i un servidor farem el què
podrem per buscar-hi solució.
Des de l'Ajuntament aprofitem l'avinentesa per desitjar-vos que passeu unes Bones
Festes i que ens retornin la il·lusió de quan érem nens, el plaer de la joventut i la calma
de les nostres llars.

L’Alcalde,

Albert Rovira i Rovira
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SESSIONS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE D’AQUEST AJUNTAMENT
EL DIA 22 DE JUNY DE 2018
A) RESOLUCIONS

1.- RATIFICAR ACORD SOL·LICITUD SUBVENCIÓ CÀRRECS ELECTES
S’aprova per unanimitat participar en la convocatòria de concessions de compensacions

econòmiques a favor dels Ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats
càrrecs electes per a l’any 2018, d’acord amb les bases reguladores establertes a la
Resolució GAH/664/2018, de 8 d’abril, i distribuir la dotació que correspongui a
l’Ajuntament de Fogars de Montclús per a l’anualitat 2018 i assumir el pagament de les
quotes empresarials de la Seguretat Social que corresponguin per al càrrec d’alcalde
d’aquest ajuntament.
2. RATIFICAR ACORD SOL·LICITUD SUBVENCIÓ A DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A
L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE "XARXA DE CALOR AMB BIOMASSA PER SUBMINISTRAR
ENERGIA TÈRMICA A UN CONJUNT D'EDIFICIS MUNICIPALS"
S’aprova per unanimitat sol·licitar una subvenció per la quantia màxima per a
l'execució del projecte “Xarxa de Calor amb biomassa per subministrar energia tèrmica
a un conjunt d’edificis municipals”.
3. APROVACIÓ PROJECTE D'OBRES I MEDIAMBIENTAL DE L'ACTUACIÓ PAVIMENTACIÓ
CAMÍ DE CAN ROVIRA A CAN SATANAS, FASE 1
S’aprova per unanimitat aprovar inicialment el projecte d’obres “Pavimentació de la
pista de Can Rovira a Cal Satanàs, 1era fase” i sotmetre’l a informació pública,
mitjançant la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província, a la
seu electrònica i al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament pel termini de trenta dies,
durant els quals es pot examinar i formar-hi les al·legacions que es considerin adients,
així com sol·licitar a la Direcció General de Polítiques Ambientals de la Generalitat de
Catalunya l’inici de l’avaluació d’impacte ambiental simplificada, acompanyada de la
documentació que es detalla a l’article 45.1 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre,
d’avaluació ambiental i sol·licitar durant el termini d’informació pública informe a la
Gerència d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona.

4. APROVACIÓ PROJECTE D'OBRES I MEDIAMBIENTAL DE L'ACTUACIÓ PAVIMENTACIÓ
DEL CAMÍ DE LA COSTA DEL MONTSENY A CAN RIERA DE CIURET
S’aprova per unanimitat aprovar inicialment el projecte d’obres “Pavimentació del
camí de la Costa del Montseny a Can Riera de Ciuret” i sotmetre’l a informació pública,
mitjançant la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província, a la
seu electrònica i al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament pel termini de trenta dies,
durant els quals es pot examinar i formar-hi les al·legacions que es considerin adients;
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així com sol·licitar a la Direcció General de Polítiques Ambientals de la Generalitat de
Catalunya l’inici de l’avaluació d’impacte ambiental simplificada, acompanyada de la
documentació que es detalla a l’article 45.1 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre,
d’avaluació ambiental i sol·licitar durant el termini d’informació pública informe a la
Gerència d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona.
5. APROVACIÓ 4T CONVENI DE COOPERACIÓ INTERMUNICIPAL EL TRITÓ DEL BAIX
MONTSENY, PEL PERÍODE 2017-2020
S’aprova per unanimitat aprovar el conveni de cooperació intermunicipal per a l'impuls
i sosteniment del Pla de Prevenció de les Addicions - El Tritó del Baix Montseny, per
període 2017-2020, entre els Ajuntaments de Breda, Campins, Cànoves i Samalús,
Montseny, Gualba, Llinars del Vallès, Riells i Viabrea, Sant Antoni de Vilamajor, Sant
Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Sant Pere de Vilamajor, Santa Maria de
Palautordera, Vallgorguina, Vilalba Sasserra i Fogars de Montclús.
6. APROVACIÓ ACTA DELIMITACIÓ TERME MUNICIPAL DE FOGARS DE MONTCLUS
MONTSENY
S’aprova per unanimitat aprovar l'acta de delimitació de la línia divisòria del terme
municipal de Fogars de Montclús en l'àmbit que conforma amb el municipi de
Montseny, i comunicar aquest acord a la Direcció General d'Administració Local del
Departament de Governació i Administracions Públiques i Habitatge i a l'Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
7. APROVACIÓ PLA D'ACCIÓ PER L'ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA DE FOGARS DE
MONTCLÚS
S’aprova per unanimitat aprovar el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima
d'aquest municipi (PAESC) redactat per l'empresa consultora La Vola 1981, SA.
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE D’AQUEST AJUNTAMENT EL DIA
24 DE JULIOL DE 2018
1.A) RESOLUCIONS
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES ANTERIORS
S’aproven per unanimitat les actes de les sessions anteriors, de dates 10 d’abril de 2018 i 22

de juny de 2018, les quals van ser distribuïdes juntament amb la convocatòria
d’aquesta sessió.
2.RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA NÚM. 26/2018
S’aprova per unanimitat ratificar el Decret d’Alcaldia número 26/2018 dictat en data
13 de juny de 2018 mitjançant el qual s’acorda concedir poders generals per a la
defensa i representació d’aquest Ajuntament en el recurs presentat per la Delegació
del Govern a Barcelona (procediment abreujat 320/2017-E) contra l’acord de la Junta
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de Govern d’aquest Ajuntament de data 30/05/2017 d’aprovació del pagament de la
quota de 75,50 euros a l’Associació de Municipis per la Independència.
3.RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, MODIFICACIÓ ESTATUTS CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS
RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL
S’aprova per unanimitat ratificar l'acord adoptat pel Ple del Consorci per a la Gestió
dels Residus del Vallès Oriental, en sessió ordinària celebrada el 27 de juny de 2018, de
modificació dels estatuts del Consorci.
4. DEIXAR SENSE EFECTE APROVACIÓ ACTA DELIMITACIÓ TERME MUNICIPAL DE
FOGARS DE MONTCLÚS - MONTSENY
S’aprova per unanimitat deixar sense efecte l’acord pres pel Ple de l’Ajuntament, en
sessió celebrada en data 22 de juny de 2018, d’aprovació de l’acta de delimitació de la
línia divisòria del terme municipal de Fogars de Montclús en l’àmbit que conforma amb
el municipi de Montseny i sol·licitar que es torni a convocar a les comissions de
delimitació d’ambdós municipis per tal de posar en consideració la documentació
aportada pels propietaris afectats i si s’escau procedir a la modificació de les fites en
les que hi ha discordança.
5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A
L’ATORGAMENT D’AJUDES PER A LLIBRES ESCOLARS ALS NENS D’AQUEST MUNICIPI,
CURS 2018-2019
S’aprova per unanimitat aprovar les bases reguladores de la convocatòria per a
l’atorgament d’ajudes per a llibres escolars als nens d’aquest municipi, curs 2018-2019.

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE D’AQUEST AJUNTAMENT
EL DIA 24 DE JULIOL DE 2018 SOBRE L’EMPRESA DE SERVEIS DE FOGARS DE
MONTCLÚS

1.- Ratificació de la constitució de la Junta Universal, de l'ordre del dia, així com dels
càrrecs de President i Secretària de la mateixa
S’aprova per unanimitat ratificar la constitució d’aquesta Junta Universal, l’ordre del dia
d’aquesta Junta, i els càrrec de President i Secretària de la mateixa.

2.- Aprovació, si procedeix, de la gestió del administrador de l'entitat corresponent a
l'exercici 2017.
S’aprova per unanimitat la gestió de l’administrador únic, AJUNTAMENT DE FOGARS DE
MONTCLÚS, representat pel seu president ALBERT ROVIRA I ROVIRA.
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3.- Aprovació, si procedeix, dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2017.
S’aproven per unanimitat els comptes anuals corresponents a l'exercici 2017, balanç, compte
de pèrdues i guanys de la societat formulades de conformitat amb la legislació vigent.
Balanç de situació
Actiu
A) Actiu no corrent .............................................................. 484,90 euros
VI. Actius per impostos diferits .............................................. 484,90 euros
474. Actius per impostos diferits ................................484,90 euros
B) Actiu corrent................................................................. 1.311,17 euros
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents .........................1.311,17 euros
Total Actiu......................................................................... 1.796,07 euros
Passiu
A) Patrimoni Net.................................................................1.645,30 euros
A-1) Fons propis.................................................................. 1.645,30 euros
I. Capital..............................................................................3.100,00 euros
1. Capital escripturat ............................................... 3.100,00 euros
100 Capital Social .........................................3.100,00 euros
V. Resultats exercicis anteriors ..................................... .... – 1.215,86 euros
VII. Resultat de l'exercici ........................................................– 238,84 euros
129 Resultat de l’exercici ............................... - 12, 53 euros
B) Passiu Corrent.................................................................. 150,77 euros
IV. Creditors comerç. i altres comptes a pagar........................ 150,77 euros
2. Altres Creditors .............................................................. 150,77 euros
Total patrimoni net i passiu.................................................. 1.796,07 euros
Comptes de Pèrdues i Guanys
1.Import net xifra de negoci ...................................................... 4.161,85 euros
4. Aprovisionament .................................................................. – 2.605,08 euros
7.Altres despeses d’explotació ................................................ –1.875,22 euros
A.1) Resultats d'explotació........................................................... – 318,45 euros
C)RESULTAT ABANS DELS IMPOSTOS..............................................-318,45 euros
19. Impostos sobre beneficis..............................................................79,61 euros
D) Resultat de l’exercici ................................................................– 238,84 euros
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4.- Aprovació, si procedeix, de la proposta de l'aplicació del resultat de l'exercici
esmentat.
S’aprova per unanimitat, en base als comptes anuals formulats, la proposta d’aplicació del
resultat de la societat a l'exercici de referència conforme al següent:
Base de repartiment
Pèrdues i guanys
Total
DISTRIBUCIÓ
Total distribuït

2017
-238,84
0
2017
0

5.- Lectura i aprovació de l'acta
S’aprova per unanimitat aquesta acta.
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AVISOS
COMUNICACIONS DE CREMA
Per encendre qualsevol tipus de foc (crema de brossa, matolls etc.,), s’ha de comunicar
prèviament a l’Ajuntament durant el període comprès entre el 16 d’octubre de 2018
fins al 14 de març de 2019. La resta de mesos s’ha de sol·licitar l’autorització
corresponent al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de
Catalunya. Aquesta autorització també es tramita a través de l’Ajuntament.

*************************

FESTES LOCALS DE 2019
L’any 2019 seran festes locals a Fogars de Montclús els dies següents:
Divendres 3 de maig
Divendres 9 d’agost
*************************

MISSATGE A TOTS ELS NENS I NENES
D’AQUEST MUNICIPI
S.S.M.M. Els Reis Mags de l’Orient, arribaran a Mosqueroles
el proper dia 5 de GENER a les 7 del vespre.

US HI ESPEREM A TOTS PER ANAR-LOS A REBRE!!!
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