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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE FONOLLOSA  
CELEBRADA EL DIA 7 DE JULIOL DE 2011 
 
 
 
 

MEMBRES ASSISTENTS 
 
Alcalde President  
1er. Tinent d’Alcalde 
2n. Tinent d’Alcalde 
3er. Tinent d’Alcalde 

Sr. Jaume Serarols i Beltran 
Sr. Joan Grau i  Comas 
Sra. Judit Baraldés i Santamaria 
Sr. Ivan Garcia i Fernández 

Regidor Sr. Jordi Barcons i Jimenez 
Regidor 
Regidor 
Regidora 

Sr. Eloi Hernàndez i Mosella 
Sr. Ernest Sánchez i Molina 
Sra. Goretti Vila i Fàbregas 

Regidora Sra. Montserrat Barea i Prados 
  
Secretària interventora  Sra. Rosa M. Vilà Pallerola 

 
 
A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Fonollosa, a les 21 hores de la data assenyalada es 
reuneixen, en primera convocatòria, els membres del Ple Municipal que s’indiquen, sota la 
presidència de l’alcalde, i assistits per la Secretària de la Corporació, als efectes de celebrar 
sessió extraordinària  amb el següent: 
 

 ORDRE DEL DIA: 
 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior. 

2. Periodicitat de les sessions del Ple. 

3. Coneixement de les resolucions de l’Alcaldia en matèria de nomenaments de tinents 
d’alcalde, tresorer, organització municipal i delegació de competències. 
 
4. Creació de la Comissió Especial de Comptes. 

5. Creació de la Comissió d’Urbanisme. 

6. Remuneracions dels càrrecs electes. 

7. Reconeixement extrajudicial de crèdits. 
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8. Pla especial del circuit de motocròs de Can Pinyer: Aprovació inicial. 

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 

Vist l’esborrany-minuta de l’acta de sessió constitutiva del nou Ajuntament celebrada el 11 de 
juny de 2011, el qual ha estat tramés als membres del consistori,  

 
Vist que  no es formulen reparaments  al redactat, 

 
S ’ A C O R D A  : 

 
Únic. Aprovar l’acta de la sessió constitutiva del nou Ajuntament celebrada el dia 11 de juny de 
2011. 

 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat.  
 
2.- PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE. 
 
L’Alcaldia presenta a la consideració del plenari municipal la  proposta d’acord, emesa en data 1 
de juliol de 2011, que es transcriu a continuació: 

 

“Celebrades les Eleccions Locals el passat 22 de maig de 2011 i constituït el nou Ajuntament, es 
fa necessari procedir, d’acord amb la legislació vigent, a l’establiment de la periodicitat de les 
sessions ordinàries del Ple. 

 
Per tot això, aquesta Alcaldia, de conformitat amb allò que disposa l’art. 38 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats, aprovat per R.D. 2568/1986, de 28 
de novembre, en concordança amb l’article 46.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 

 
ACORDS 
 
Primer.- Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació es celebraran el 

segon dijous de cada dos mesos, a les 21.00 hores. 
 
Segon.- Determinar que la primera sessió ordinària tindrà lloc el dia 8 de setembre de 

2011.” 

S’ACORDA: 
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Únic.- Aprovar, en tots els seus termes, la proposta  transcrita en la part expositiva del present 
acord. 

 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat. 

INTERVENCIONS: 
 
El Sr. Eloi Hernàndez diu que veu be la periodicitat establerta sempre que s’utilitzin els 
mecanismes interns necessaris per conèixer i  tractar els assumptes i no sigui el ple l’ únic mitjà 
de participació en el govern local. 
 
3.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA EN MATÈRIA DE 
NOMENAMENTS DE TINENTS D’ALCALDE, TRESORER, ORGANITZACIÓ MUNICIPAL I 
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES 
 
3.1. L’Alcalde dóna compte de les següents resolucions: 
 

o Resolució de l’Alcaldia de data 14 de juny de 2100 de nomenament del càrrec de 
tresorera de la Corporació: 

 
“Vist que en data 11 de juny de 2011, s’ha constituït el nou Ajuntament, d’acord amb els 
resultats de les eleccions municipals celebrades el 22 de maig de 2011,  

 
Vist que la funció de tresorer de la Corporació estava encomanada al Regidor Sr. David 
Fabrega Casellas fins  al cessament del seu mandat corporatiu, 

 
Atès allò que disposa l’article 2.f del RD 1732/1994, de 29 de juliol,  

 
HE RESOLT 

 
PRIMER.- Nomenar la regidora d’aquest Ajuntament Sra. JUDIT BARALDES 
SANTAMARIA, amb DNI núm.77734999J, tresorera de la Corporació. 

 
SEGON.-Establir que, com a conseqüència del nomenament anterior,  les persones 
facultades  per a la disposició de fons municipals   seran els següents: 

 
L’alcalde,                           La tresorera,                     La secretària-interventora 
DNI:39363156J                  DNI:77734999J                DNI:78148575A 
Jaume Serarols Beltran     Judit Baraldes Santamaria   Rosa Maria Vilà pallerola 

 
o Resolució de l’Alcaldia de data 1 de juliol de 2011 de nomenament de tinents d’alcalde: 



 
AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 

 
 

 
“Atès que de conformitat amb el que disposa l’art. 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, la designació dels tinents d’alcalde és 
competència de l’Alcaldia, 

 
Vist que l’article 46.2 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals permet el 
nomenament de tinents d’alcalde fins un terç del nombre legal de membres de la 
corporació, 
 
Ateses les necessitats organitzatives de la corporació, 
 
 
H E  R E S O L T 
 
 
“Primer. Designar com a Tinents d’Alcalde de l’Ajuntament de Fonollosa els regidors 
que a continuació s’indiquen,  als quals correspondrà substituir l’Alcalde en la totalitat de 
les seves funcions, en els casos d’absència, malaltia o impediment que l’impossibiliti per 
a l’exercici de les seves atribucions. 
 
Primer Tinent d’Alcalde:  Sr. Joan Grau i Comas 

          Segon Tinent d’Alcalde Sra. Judit Baraldés i Santamaria 
Tercer Tinent d’Alcalde:    Sr. Ivan Garcia i Fernández 
  
Segon. Notificar la present resolució als designats pel seu coneixement i als efectes de 
la seva acceptació que es considerarà acceptada tàcitament, llevat de manifestació 
expressa. 
 
Tercer. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió 
que es celebri i publicar-ho al BOP”. 
 

o Resolució de l’Alcaldia de data 1 de juliol de 2011de definició de l’organització de 
l’Ajuntament i delegació d’atribucions a regidors: 

 
“Vista la conveniència de dictar normes organitzatives i d’actuació dels diferents àmbits 
de gestió municipal, una vegada constituït el nou ajuntament, per tal d’aconseguir un 
marc estructural adequat amb l’objecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia a 
l’actuació municipal, 
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Ateses les atribucions conferides pels articles 21 de la Llei 7/85, regulador de les bases 
de règim local, de 2 d’abril, 53 de Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 43 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, de 28 de novembre de 
1986,  

 
HE RESOLT 

 
Primer. Aprovar la següent organització/estructura de l’Ajuntament de Fonollosa: 

 

• Àrea Interna 
 

o Comunicació i noves tecnologies 
o Personal 
o Hisenda i governació 

 

•  Àrea de Territori 
 

o Urbanisme 
o Obres 
o Promoció Econòmica 
o Medi Ambient 
o Manteniment, brigada i camins 
o Prevenció d’incendis 

 

•  Àrea de Serveis a les Persones 
 

o Serveis Socials 
o Sanitat 
o Ensenyament 
o Joventut 
o Esports 
o Cultura 

 
 

Segon. Nomenar els Regidors delegats de l’Alcaldia que s’indiquen a continuació, amb 
la facultat de dirigir els serveis corresponents i les atribucions genèriques de caràcter no 
resolutori que es relacionen: 

 
Regidors delegats : 
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Àrea Interna: Regidora Comunicació i  
 Noves Tecnologies  Sra. Judit Baraldes 

 Regidora Personal  Sra. Judit Baraldés 
 Regidora Hisenda i Governació  Sra. Judit Baraldés 
  

Àrea Territori: Regidor Urbanisme  Sr. Joan Grau 
 Regidora Obres   Sra. Montserrat Barea 
 Regidor Promoció econòmica  Sr. Joan Grau 
 Regidor Medi Ambient  Sr. Joan Grau 

 Regidor Manteniment, brigada i 
 camins  Sr. Jordi Barcons 
 Regidor Prevenció d’incendis  Sr. Jordi Barcons 
 

Àrea Servei a les persones:  
 Regidor Serveis Socials  Sr. Ivan Garcia 

 Regidor Sanitat  Sr. Ivan Garcia 
 Regidor Ensenyament  Sr. Ivan Garcia  
 Regidor Joventut  Sr. Ivan Garcia 
 Regidor Esports  Sr. Ivan Garcia 
 Regidor Cultura  Sr. Ivan Garcia 
    
 

Atribucions: 
 

- Direcció, gestió i coordinació de la regidoria. 
- Convocar reunions de treball. 
- Programació de la regidoria. 
- Tramitació dels assumptes i expedients administratius, així com la signatura dels 

documents de tràmit que no suposin resolucions administratives”. 
 
INTERVENCIONS: 
 
El Sr. Eloi Hernández reitera a l’Alcaldia l’elaboració d’un document amb les competències 
detallades de les diferents regidories. 

 
3.2.  Vista la proposta d’acord que l’Alcaldia presenta en relació al nomenament de representants 
de la corporació en organismes i entitats i que, transcrita, diu: 

 
“Atès que havent-se renovat la Corporació Municipal com a conseqüència de les Eleccions 
Locals passades resulta necessari procedir a una nova designació de representants municipals 
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en organismes i entitats, aquesta Alcaldia, fent ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple d’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Nomenar als regidors que a continuació es relacionen com a representants de 
l’Ajuntament de Fonollosa en els òrgans col�legiats: 

 
- Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament. Sr. Joan Grau 
- Consorci del Bages per a la Gestió de Residus. Sra. Judit Baraldes 
- A.D.F. Amics del Bosc. Sr. Jordi Barcons 
- Consorci de Promoció Turística del Cardener. Sr. Joan Grau 
- Consell Escolar del CEIP Agrupació Sant Jordi. Sr. Ivan Garcia 
- Consorci del Govern Territorial de Salut del Bages-Solsonès. Sr. Ivan Garcia  

 
SEGON.- La representació municipal a la Mancomunitat de Serveis d’Aguilar de Segarra, 
Fonollosa, Castellfollit del Boix, Rajadell i Sant Mateu de Bages es reserva a aquesta Alcaldia.” 

 
S’ACORDA: 

 
Únic.- Aprovar, en tots els seus termes, la proposta  transcrita en la part expositiva del present 
acord. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per sis vots favorables dels senyors/es Jaume 
Serarols, Joan Grau, Judit Baraldés, Ivan Garcia, Jordi Barcons  (CIU) i Montserrat Barea (PSC) , 
i tres abstencions  dels senyors/es Eloi Hernàndez, Ernest Sànchez i Goretti Vila  (ERC), i, en 
conseqüència, amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació. 
 
INTERVENCIONS: 
 
El Sr. Eloi Hernàndez motiva l’abstenció del seu grup pel fet d’haver estat exclosos en la 
proposta anterior. 

 
4.- CREACIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 
 
Vista la proposta que l’Alcaldia sotmet a la consideració del plenari municipal i que, transcrita, 
diu: 
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“ Atès allò que disposa la vigent legislació en matèria d’organització municipal, i atès que la 
Comissió Especial de Comptes és d’existència preceptiva, segons l’art. 116 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,  proposo al Ple l’adopció dels següents acords: 

 
PRIMER:  la creació de la Comissió Especial de Comptes integrada pels següents membres: 

 
President :  Sr. Jaume Serarols Beltran  CIU 
Vocal:  Sra. Judit Baraldes Santamaria  CIU 
Vocal:  Sr. Eloi  Hernandez Mosella  ERC 
Vocal:  Sra. Montserrat Barea Prados  PSC   

 
SEGON: Establir que en l’esmentada comissió hi podran assistir tots els regidors del consistori i 
es dictaminarà seguint el criteri de vot ponderat.     
 
S’ACORDA: 

 
Únic.- Aprovar, en tots els seus termes, la proposta  transcrita en la part expositiva del present 
acord. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat. 
 
5.- CREACIÓ DE LA COMISSIÓ D’URBANISME. 
 
Vist que l’Alcaldia, en data 1 de juliol de 2011, ha emès la següent proposta d’acord: 

 
“Es proposa la creació de la Comissió Informativa en matèria d’Urbanisme de l’Ajuntament amb 
les següents característiques: 

 
a. La comissió Informativa d’Urbanisme és un òrgan col�legiat municipal de caràcter 

informatiu i no resolutori. 
 

b. Atribucions: 
 

• Establir criteris en matèries de competència municipal d’urbanisme. 
• Emissió, amb caràcter preceptiu d’informes i criteris en les següents matèries: 

- Planejament Urbanístic: Aprovacions, modificacions i revisions de 
Plans. 

- Qüestions d’interès que afectin al nostre Municipi, per planejament 
aprovat per altres. 

• Altres competències que li siguin assignades. 
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c. Règim de Sessions: La Comissió Informativa d’Urbanisme celebrarà les seves sessions 
un cop cada dos mesos, prèvia convocatòria realitzada per l’alcaldia, i sempre que hi 
hagi assumptes per tractar. En tot cas, el període entre dues comissions, no serà mai 
superior a sis mesos. 

 
d. Règim de Votacions i Representació: 

 

• Hi assistiran com a tècnics: l’arquitecte municipal, l’aparellador municipal, la 
secretària de la corporació i l’administrativa de territori que actuarà de secretària 
de la comissió. 

• Hi assistiran: l’alcalde, el regidor d’urbanisme, i com a mínim, un regidor/a de 
cada grup municipal.  

• La votació dels acords de la Comissió d’Urbanisme seguirà el sistema de vot 
ponderat. 

 
S’ACORDA: 

 
Únic.- Aprovar, en tots els seus termes, la proposta  transcrita en la part expositiva del present 
acord. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat. 
 
6.-  REMUNERACIONS DELS CÀRRECS ELECTES. 
 
Vist que l’Alcaldia presenta a la consideració del plenari municipal la següent proposta d’acord en 
relació a les remuneracions dels càrrecs electes locals: 
 
“Atès que l’article 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local 
estableix que els membres de les Corporacions Locals que ocupin els seus càrrecs amb 
dedicació parcial per a realitzar funcions de presidència, vicepresidència o ostentar delegacions,  
o desenvolupar responsabilitats que així ho requereixin, percebran retribucions pel temps de 
dedicació efectiva de les mateixes, 
 
Atès que l’apartat 3 del mateix article diu que només els membres de la Corporació que no 
tinguin dedicació exclusiva ni dedicació parcial percebran assistències per la concurrència 
efectiva  a les sessions dels òrgans col�legiats de la Corporació de que formen part, en la quantia 
assenyalada pel Ple de la mateixa . 

 
Vist l’acord d’aprovació de l’organigrama municipal i delegació de competències a regidors 

 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
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Primer. Establir que els membres de la Corporació que a continuació es detallen i que 
exerceixen els seus càrrecs en règim de dedicació parcial, percebran les retribucions mensuals 
que es determinen des de la data dels respectius nomenaments, les quals es percebran en dotze 
pagues i s’actualitzaran anualment en la quantia que determini la Llei de Pressupostos per al 
personal al servei de l’administració: 
 

CÀRREC NOM I COGNOMS DEDICACIÓ IMPORT MENSUAL 

Alcalde-President JAUME SERAROLS BELTRAN 80% 1.417,15 € 

1er. Tinent d’Alcalde 
Regidor Urbanisme 
Regidor Promoció econòmica 
Regidor  Medi Ambient 

JOAN GRAU COMAS 
 

30% 425,00 € 

2on. Tinent d’Alcalde 
Regidora Comunicació 
Regidora Personal 
Regidora Hisenda i Governació 

JUDIT BARALDÉS SANTAMARIA 30% 425,00 € 

3er. Tinent d’Alcalde 
Regidors Serveis Socials 
Regidor Sanitat 
Regidor Ensenyament 
Regidor Joventut 
Regidor Cultura 

IVAN GARCIA FERNANDEZ 30% 425,00 € 

Regidor Manteniment, brigada i camins 
Regidor Prevenció d’incendis 

JORDI BARCONS JIMENEZ 30% 425,00 € 

Regidora Obres MONTSERRAT BAREA PRADOS 30% 425,00 € 

 
 
Segon. Tramitar l’alta dels esmentats càrrecs a la Seguretat Social. 

 
Tercer. Amb els mateixos efectes, establir a favor dels membres de la Corporació que no tinguin 
dedicació parcial, el règim d’indemnitzacions següent, que s’actualitzarà anualment en la quantia 
que determini la Llei de Pressupostos de cada exercici per al personal al servei de 
l’administració: 

 

• Per l’assistència a les sessions ordinàries del Ple .................................. 75,00 € 

• Per l’assistència a les sessions de Plens extraordinaris.......................... 50,00 € 
 

Quart. Els membres de la Corporació seran rescabalats per les despeses efectivament 
produïdes i acreditades pel desenvolupament de les seves tasques públiques, d’acord amb el 
règim general establert pel personal de l’Ajuntament. 
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Cinquè. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província i en els taulers d’edictes de 
l’Ajuntament”. 

 
S’ACORDA: 

 
Únic.- Aprovar, en tots els seus termes, la proposta  transcrita en la part expositiva del present 
acord. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat. 
 
INTERVENCIONS: 
 
El Sr. Eloi Hernàndez diu que costa entendre que totes les regidories tinguin la mateixa dedicació 
i que amb aquest repartiment igualitari de sous sembla que no es té en compte el volum de les 
diferents regidories. 
 
El Sr. Alcalde explica que es tracta d’una situació provisional  i que tots els regidors hi han estat 
d’acord. Diu que la dedicació no és només l’assistència presencial a l’Ajuntament si no també les 
reunions diverses. 
 
El Sr. Eloi Hernàndez afegeix que la dedicació a l’Ajuntament no ve donada per la disponibilitat 
personal si no per les característiques de les diferents regidories. 
 
1.- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. 
 
Vista la proposta d’acord que l’Alcaldia ha emès en data 5 de juliol de 2011 i que, copiada a la 
lletra, diu : 
 
“Vistes les despeses que figuren a l’annex 1, corresponents a factures   de l’exercici 2010 per un 
import total de 39.290,01€(TRENTA-NOU MIL DOS-CENTS NORANTA EUROS AMB UN 
CÈNTIM). 

 
Vist que aquestes despeses   consten comptabilitzades   a data 31 de desembre de 2010 en la 
fase OPA d’acord amb la regla 71 de l’ICAL, 

 
Vist que en data 14 de març de 2011 es va procedir a realitzar uns abonaments de factures de 
l’empresa ENDESA ENERGIA XXI, S.L. corresponents a l’exercici 2010  per import de 1.662,22€ 
en concepte de subministrament elèctric per haver-hi errors en les lectures dels comptadors, la 
relació dels quals es detalla en l’annex 1. 
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Vist que  la realització d’aquestes despeses ha estat justificada i degudament conformada, per 
tant, és procedent que la Corporació les aprovi i que reconegui el crèdit que representen. 

 
Vist l’informe de Secretaria-Intervenció emès en data 4 de juliol de 2011, 

 
En virtut de tot el que s’exposa, aquesta Alcaldia eleva al Ple la proposta que segueix per tal que 
si ho estima oportú s’adopti el següent:  

 
ACORD 

 
Aprovar la despesa , autoritzar, disposar i reconèixer   a favor dels creditors que figuren a la 
relació esmentada el crèdit que respectivament els hi pertoca per un  import total de 
37.627,79€(TRENTA SET MIL SIS-CENTS VINT-I-SET EUROS  AMB SETANTA-NOU 
CÈNTIMS) amb   càrrec a les partides indicades en la relació del pressupost vigent.” 

                                      
S’ACORDA: 

 
Únic.- Aprovar, en tots els seus termes, la proposta  transcrita en la part expositiva del present 
acord. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat. 
 
8.- PLA ESPECIAL DEL CIRCUIT DE MOTOCRÒS DE CAN PINYER: APROVACIÓ INICIAL. 
 
L’Alcaldia presenta a la consideració del Ple la següent proposta d’acord: 
 
“ Vista la sol.licitud presentada per Josep Maria Roig Dabant en la que demana es tramiti el Pla 
Especial del circuit de motocròs de Can Pinyer, 
 
Vist que d’acord amb l’article 67.1.a del Text refós de la Llei Urbanisme 1/2010, de 3 d’agost, que 
justifica la conveniència de tramitar un pla especial per a la implantació de les obres i els usos en 
sòl no urbanitzable que estableix l’article 47.4 de la mateixa llei. 
 
Vist l’informe urbanístic emès pels serveis tècnics municipals favorable a l’aprovació del Pla 
Especial 
 
Vist el dictamen emès per la Comissió d’urbanisme de l’ajuntament en sessió de 3 de juny de 
2011, 
 
Per tot  el què s’ha exposat anteriorment, es proposa l’adopció del següent 
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ACORD 
 

Primer.-  APROVAR INICIALMENT el Pla Especial del circuit de motocròs de Can Pinyer 
promogut per Josep Maria Roig Dabant. 

 
Segon.- Sotmetre l’esmentat pla al tràmit d’informació pública per el termini d’un mes, mitjançant 
edicte que s’inserirà en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació en 
l’àmbit municipal o supramunicipal, en el tauler d’anuncis de la Corporació i a la pàgina web 
municipal, als efectes de que els possibles interessats puguin presentar les al•legacions o 
reclamacions que estimin pertinents. Transcorregut el termini d’informació pública sense que 
s’hagin presentat reclamacions, l’acord adoptat s’entendran automàticament elevada a 
provisional, circumstància que s’acreditarà amb la certificació corresponent del secretaria de la 
corporació. 
Comunicar el present acord a les entitats veïnals i associatives del municipi. 

 
Tercer.- Sol�licitar informe per raó de llurs competències, d’acord amb l’article 85.5 del DL 
1/2010, als següents organismes: 
 

- Consell Català de l’Esport. 
- Servei competent en matèria d’agricultura, del Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 

- Servei competent en matèria de medi ambient, del Departament de Territori i 
Sostenibilitat. 

 
Quart.- SUSPENDRE l’atorgament d’autoritzacions, aprovacions i llicències urbanístiques, 
instal�lació o ampliació d’activitats o usos concrets i altres autoritzacions municipals connexes 
establertes per la legislació sectorial, per un període d’un any i l’àmbit és el grafiat  

 
Cinquè.- FACULTAR, tant àmpliament com sigui necessari, a l’Alcalde, Jaume Serarols Beltran, 
per a la formalització dels documents derivats d’aquest acord.” 

 
Comentada i debatuda l’anterior proposta 

 
S’ACORDA: 

 
Únic.- Aprovar, en tots els seus termes, la proposta  transcrita en la part expositiva del present 
acord. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat i, en conseqüència, amb el quòrum 
de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 
 



 
AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 

 
 

 
INTERVENCIONS: 
 
El Sr. Eloi Sánchez demana els motius de no haver legalitzat mai aquest activitat i si s’ha 
autoritzat el seu funcionament. També considera que està poc tractat l’impacte paisatgístic i 
ambiental. 
 
El Sr. Alcalde contesta que en cap cas s’ha donat permís per al seu funcionament i que els 
propietaris no han aportat la documentació requerida per a la tramitació de la legalització. 
 
El Sr. Joan Grau afegeix que en el nou planejament que s’està elaborant està previst tractar i 
estudiar d’una manera acurada la contaminació acústica. 
 
El SR. Eloi Hernàndez ofereix tot el suport del seu grup per estudiar aquest tema. 

 
 
Acomplert l’objecte de la present sessió es dóna per acabat l’acte a les 22.00 hores i perquè 
quedi constància del que s’ha tractat i dels acords adoptats s’estén la present acta que jo, la 
Secretària, CERTIFICO.  

 
Vist-i-plau  
l’Alcalde  
 
 
 
 

 
 

Jaume Serarols Beltran 
  
 
 


