
 

AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 

 

 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 

CELEBRADA EL DIA 9 D’OCTUBRE DE 2013 
 

 

MEMBRES ASSISTENTS 
 

Alcalde President  

 

2n. Tinent d’Alcalde 

Sr. Jaume Serarols i Beltran 

 

Sra. Judit Baraldés i Santamaria 

Regidor 

Regidor 

Regidor 

Regidora 

Regidora 

Sr. Jordi Barcons i Jimenez 

Sr. Ivan Garcia Fernandez 

Sr. Eloi Hernández Mosella 

Sra. Goretti Vila Fàbregas 

Sra. Montserrat Barea Prados 

 

  

Secretària interventora  Sra. Rosa  Vilà i Pallerola 

 

A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Fonollosa, a les 9,00 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.- Prendre coneixement de la renúncia del regidor del grup municipal d’ERC, Sr.           

Ernest Sanchez Molina. 

 
El Sr. Alcalde excusa l’assistència dels senyors/es Joan Grau i Ernest Sánchez  

 

Comprovat el quòrum d’assistència el President disposa l’inici de la sessió. 

 

1.- PRENDRE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA DEL REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL 
D’ERC, SR. ERNEST SANCHEZ MOLINA. 
 
Vista la proposta d’acord que ha estat emesa per l’Alcalde en data 4 d’octubre de 2013, amb motiu de la 

renúncia al càrrec de regidor presentada pel senyor Ernest Sánchez Molina, i que literalment diu: 

 

“Vist que el senyor Ernest Sánchez Molina, regidor del grup municipal d’Esquerra, ha presentat, 

mitjançant escrit de data 2 d’octubre de 2013 (R.E. núm. 1183), la renúncia al càrrec de regidor 

d’aquest Ajuntament, 

Vist que la senyora Anna Grau i Vila, candidata número 4 de la llista d’Esquerra Republicana de 

Catalunya-Acord Municipal, mitjançant escrit de data 3 d’octubre de 2013 (R.E. núm. 1203) ha 



manifestat davant aquest Ajuntament  la seva renuncia a acceptar l’acta de regidora de 

l’Ajuntament de Fonollosa, 

 

Atès que l’art. 9.4. del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 

Reglament d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals, estableix que la 

renúncia haurà de fer-se efectiva per escrit davant el Ple de la Corporació, 

 

Atès allò que disposa l’art. 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral 

General (LOREG) i la Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la 

substitució de càrrecs representatius locals, 

 

S’ACORDA: 

 

Primer.- Prendre coneixement de la renúncia del càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Fonollosa 

del senyor Ernest Sanchez Molina. 

 

Segon.- Donar trasllat del present acord a la Junta Electoral Central i sol·licitar que es lliuri 

l’oportuna credencial acreditativa de la condició d’electe al següent candidat de la llista del Partit 

d’Esquerra Republicana de Catalunya a qui correspon cobrir la vacant i que, a judici d’aquesta 

Corporació, és el senyor Xavier Camarasa i Palomes”. 

 

Per tot això s’adopta el següent acord: 

 

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

 

V O T A C I O: El present acord ha estat aprovat per unanimitat. 

 

INTERVENCIONS: 

 

El senyor Eloi Hernández vol fer constar l’agraïment del grup municipal d’ERC al senyor Ernest Sánchez 

per la seva dedicació durant sis anys i mig a l’Ajuntament  i alhora desitjar-li molta sort a nivell 

professional. 

     
Tractats tots els punts de l’ordre del dia el president aixeca la sessió a les 9,15 hores  i per que quedi 

constància del que s’ha tractat i dels acords adoptats s’estén la present acta que jo, la Secretària, 

CERTIFICO. 

 

Vist-i-plau      La Secretària,  

l’Alcalde  

 

 

 

 

Jaume Serarols i Beltran                                                                       Rosa Vilà i Pallerola 


