ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE
CERDANYA CELEBRADA EN DATA 3/01/2014

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm: 1/2014
Caràcter: extraordinària
Data: 3 de gener de 2014
Horari: de 12:45 a 13:20 hores.
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial
ASSISTENTS
Regidors electes per la Llista de Convergència i unió (CIU):
-

Josep Serret Mills.
Maria Garreta Baqué.
Josep Maria Ester Font.

Regidors electes per la Llista d’Endavant Cerdanya (End-Cerd):
-

Ramon Chia Galvez.
Joaquim Vera Garrote.
Esteban Baqué Vidal.

Regidors electes per la Llista d’Independents de Fontanals de CerdanyaAlternativa Cerdana-Progrés Municipal (IFC-AC-PM):
-

Jordi Pereiro Laguarda.

Secretari de la Corporació:
-

Albert Planella i Casasayas.

ABSENTS
- Cap.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Constatada l’existència del quòrum necessari per a la seva vàlida constitució,
d’acord amb el que estableix l’article 98.c) del 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, el sr. Alcalde obre la sessió i es passen a tractar els assumptes
inclosos a l’ordre del dia.

A.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
El sr. Alcalde pregunta als membres del Ple si algú té alguna esmena a fer a l’
acta de la sessió anterior celebrada en data 11/11/2013 distribuïda amb la
convocatòria i essent que l’acta es troba conforme, els membres del Ple
assistents a la sessió l’ aproven per unanimitat.
B.- ASSUMPTES DE TRÀMIT

1.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST
SOBRE BÉNS IMMOBLES (79/13).
Atès que caldria modificar les ordenances fiscals reguladores dels següents
tributs:
-

Impost sobre béns immobles.

Vista la proposta de modificació d’ordenança esmentada elaborada per
l’Alcaldia.
Vist l’informe emès pel Secretari-Interventor on es determina l’adequació de les
propostes de modificacions d’ordenances a la normativa vigent i s’estableix el
procediment a seguir per a la seva aprovació.
De conformitat amb els articles 15 i ss del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, el Ple per sis vots a favor dels regidors de CIU i End-Cerd i una
abstenció del regidor d’ IFC-AC-PM, ACORDA:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal de l’impost
sobre béns immobles, segons el detall que consta annex a l’expedient.
Aquestes modificacions entraran en vigor a partir de la publicació de l’acord
d’aprovació definitiva.
Segon.- De conformitat amb allò que preveuen els art. 49.b de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local; 17.1 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals reguladora de les Hisendes Locals, i
178.1.b) del 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, sotmetre a
informació pública aquest acord durant 30 dies amb anuncis al BOP i al tauler
d’Anuncis d’aquest Ajuntament perquè els interessats puguin presentar les
reclamacions que considerin oportunes.
Tercer.- En el cas de que no es presenti cap reclamació, la modificació
acordada esdevindrà definitiva sense necessitat d’ulterior acord procedint a

publicar-la íntegrament al BOP de Girona de conformitat amb la normativa
vigent. Aquestes modificacions entraran en vigor a partir de la publicació de
l’acord d’aprovació definitiva i mantindran la seva vigència fins que no s’acordi
la seva modificació o la derogació.
Quart.- Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords
d’imposició de tributs, les corresponents ordenances reguladores i les seves
modificacions, un cop s’hagin aprovat definitivament, de conformitat amb allò
que preveu l’art. 2.d) del Decret 94/1995, de 21 de febrer, d’assignació de
funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de Governació i
d’Economia i Finances.

2.- APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST ANY 2014 (EXP.- 123/13).
Vist que en compliment d'allò que disposa l'apartat 1.a) de l'Art. 168 del Text
Refós de la Llei 39/88, s’ha procedit a la formació del Pressupost de
l'Ajuntament corresponent a l'any 2014, incorporant a l’expedient tots els
documents indicats per a la normativa vigent (art. 168 TRLHL) que inclou
previsions ingressos i despeses , les Bases d’Execució del mateix, la plantilla
de personal i l’oferta pública d’ocupació i l’annex d’inversions per l’any 2014.
Vist que el Pressupost apareix anivellat per import total d’ 886.000,00€. i que el
seu desglòs és el següent:
PRESSUPOST D'INGRESSOS I DESPESES ANY 2014
Programa

Econòmica

Grup de
programa

Concepte

CAPITOL
1

CAPITOL
1
112 ibi rústega

6.000,00 €

920

120

r.bàsic func

113 ibi urbana

33.000,00 €

395.000,00 €

920

121

r.comple.func

23.000,00 €

115 ivtm

24.000,00 €

920

130

laboral fixe

25.000,00 €

116 iivtnu

20.000,00 €

920

143

altre personal

44.000,00 €

130 iae

10.000,00 €

920

151

gratificacions

455.000,00 €

920

160

s.social

TOTAL 1
CAPÍTOL
2

TOTAL 1
290 Icio
TOTAL 2

15.000,00 €
15.000,00 €

CAPÍTOL
3
300 Taxes aigua
302 Escombraries

1.000,00 €

1.000,00 €
33.000,00 €
159.000,00 €

CAPÍTOL
2
155

210

camins

25.000,00 €

920

212

edificis

12.000,00 €

161

213

Manteniment aigua

165

213

Manteniment llum

8.000,00 €
22.000,00 €

70.000,00 €

920

215

mobiliari

329 Taxes altres

3.000,00 €

920

216

informàtica

2.500,00 €

332 Fecsa-Gas

6.000,00 €

920

220

material ofic

2.000,00 €

333 Telèfon

2.000,00 €

920

221

llum gas

392 recàrrecs

4.000,00 €

920

222

comunicació

8.000,00 €

50.000,00 €

920

223

transports

7.000,00 €

399 Altres ingressos

1.000,00 €

60.000,00 €

TOTAL 3
CAPÍTOL
4
420 estat (pmte i altres)

136.000,00 €

920

224

Assegurances

11.000,00 €

920

226

desp diverses

40.000,00 €

70.000,00 €

338

226

festes

450 Gencat (fclc i altres)

70.000,00 €

920

227

treballs altres

120.000,00 €

461 diputació

20.000,00 €

162

227

Escombraries

35.000,00 €

100,00 €

920

230

Dietes

160.100,00 €

932

250

929

270

Servei recaptació
Fons de
contingència

465 consell

TOTAL 4

520 interès bancs

6.000,00 €

541 arrend urbans
CAPÍTOL
5
542 arrend rústics

8.100,00 €

550 Cànon concessió
aprof agricoles i
554 forestals
559 caça

TOTAL 5

720 estat
750 puosc i ccaa

120,00 €

600,00 €

920

359

CAPÍTOL
4

costos financ

1.000,00 €

TOTAL 3

1.000,00 €

161

451

cànon aigua

320

463

162

465

1.000,00 €

169

465

80,00 €

920

466

fmc-acm

1.000,00 €

70.000,00 €

230

480

assist social

2.000,00 €

24.820,00 €

95.080,00 €

0,00 €

CAPÍTOL
6

0,00 €
886.000,00 €

35.000,00 €
25.000,00 €
10.000,00 €

TOTAL 4

74.000,00 €

70.000,00 €

920

622

920

622

Adquisició rectoria
Equipament Estoll
Escadarcs

920

626

informàtica

920

627

Soterrament línies
TOTAL 6

110.000,00 €
3.000,00 €
62.000,00 €
245.000,00 €

TOTAL 2014

PLANTILLA DE PERSONAL
Nivell Grup

Places

FUNCIONARIS HABILITACIO NACIONAL
Subescala secretari-Intervenció

22

A2

1

1

FUNCIONARI TÈCNIC ADMINISTRACIÓ
ESPECIAL (SERVEIS JURÍDICS)

26

A1

1

0

LABORALS

5.000,00 €
407.000,00 €

mficultura
Abocador Consell i
altre
Consell altres
serveis

25.000,00 €

TOTAL 2014

CAPÍTOL
3

25.000,00 €

3.000,00 €

TOTAL 7

TOTAL 8

3.500,00 €

TOTAL 2

7.000,00 €

CAPÍTOL
7
761 diputacio

870 romanent tresoreria

20.000,00 €

Vacants

886.000,00 €

Agutzila-netejadora
Adminitratiu
Adminitratiu
Peó Brigada

20
20
18

C1
C2
C2

1
1
1
1

1
0
1
1

ANNEX D’INVERSIONS
D’acord amb l’article 166 del TRLHL, es detallen les Inversions a realitzar durant els quatre
propers anys.
Per l’any 2014, el Pressupost d’inversions, capítol 6 del Pressupost, ofereix un resultat de
245.000,00.-EUROS. Cal esmentar que per finançar-les no farà falta demanar cap crèdit, sinó
que es finançaran mitjançant els ingressos ordinaris del pressupost i amb les subvencions
atorgades.
Les inversions previstes per a l’any 2014 es desglossen de la següent forma:

920

622

920
920
920

622
626
627

Adquisició rectoria
Equipament Estoll
Escadarcs
informàtica
Soterrament línies
TOTAL 6

70.000,00 €
110.000,00 €
3.000,00 €
62.000,00 €
245.000,00 €

Per als tres anys posteriors encara no s’han previst les inversions a realitzar. Les mateixes es
preveuran en funció de les disponibilitats pressupostàries i dels ajuts que altres administracions
puguin atorgar.

De conformitat amb aquests antecedents, el Ple per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient del Pressupost de l’Ajuntament per al
2014, que inclou previsions ingressos i despeses, l’annex d’inversions, les
Bases d’execució, la plantilla de personal i l’oferta pública d’ocupació, de
conformitat amb els articles 112 del TRLBRL i 162 i següents TRLHL.
Segon.- Exposar al públic aquest acord, amb anunci al BOP de Girona i al tauló
d’anuncis de l’Ajuntament, per temini de quinze dies hàbils, als efectes
d’examen i presentació de reclamacions i suggeriments.
Tercer.- Que en el supòsit de que no sigui presentada cap reclamació ni
suggeriment en el tràmit d’informació pública aquest acord d’aprovació inicial
de l’Expedient de Pressupost de l’Ajuntament per al 2014 quedarà elevat a
definitiu, sense necessitat d’adoptar-ne cap altre d’exprés, donant-ne compte al
Ple a la sessió immediatament posterior.
Quart.- Facultar al Sr. Alcalde tant àmpliament com en dret sigui possible per a
la realització dels tràmits necessaris per a l'execució del present acord.

3.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PLA ORDENACIÓ URBANÍSTICA
PLURIMUNICIPAL DE LA CERDANYA A ESCADARCS (Exp.- 2/14).

Vist que a l’anterior Pla urbanístic Plurimunicipal de la Cerdanya –aprovat
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona l’any 1986- el terreny de
titularitat municipal situat front el Carrer Rufaca, cantonada Carrer Escadarcs
del nucli d’Escadarcs i de referència cadastral 8832501DG0983S0001QY
estava classificat d’equipament.
Atès que en data 19/11/2010 es va aprovar el nou Pla d’Ordenació Urbanística
Plurimunicipal i que l’esmentat terreny consta amb la següent classificació:
Aparcaments, clau XVa.
a) Ús dominant: comunicacions. Aparcament de vehicles.
b) Usos compatibles: espais lliures.
Atès que l’únic terreny classificat com equipament del nucli d’Escadarcs era
l’esmentat terreny i que amb l’aprovació del nou POUMP s’ha constatat que no
hi ha cap terreny classificat com a equipament.
Vist que el nucli d’Escadarcs ni el nucli confrontant d’Estoll NO disposen de cap
equipament general per ser destinat a equipament social.
Atès que l’ajuntament NO té cap altre terreny als nuclis d’Estoll ni d’Escadarcs
per poder ser destinat a equipament.
Vist que, per aquests motius, seria convenient modificar el planejament a fi de
fer compatible l’ús actual d’aparcament amb l’ús d’equipament, de manera que
la planta del terreny es mantindria com a aparcament i la planta subsòl
(aprofitant el desnivell del terreny) es podria destinar a equipament.
Atès que aquesta modificació només afecta al terme municipal de Fontanals de
Cerdanya per la qual cosa, amb l’article 85.1 del TRLUC correspon l’aprovació
inicial i provisional a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya.
Vist que a la memòria d’Alcaldia i al projecte de modificació ha quedat
acreditada la necessitat, conveniència i justificació de la modificació d’acord
amb les disposicions del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i del
Reglament que el desenvolupa.
Vist l’informe favorable del tècnic municipal i l’informe del Secretari de la
Corporació, d’acord amb els articles 22.2 c), 47.2 ll) LBRL; 114.3 k) del
TRLMRLC; 96 del TRLUC; arts. 117 i 118 del DECRET 305/2006, de 18 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme; i resta de
normativa concordant, el Ple, per unanimitat de tots els seus membres,
ACORDA:

Primer.- Aprovar inicialment la MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA ORDENACIÓ
URBANÍSTICA PLURIMUNICIPAL A ESCADARCS, que ha estat redactada
per l’arquitecte municipal, Sr. Maties Domenjó i Manaut a instàncies municipals.
Segon.- Sotmetre aquests acords a informació pública per un periode d’un mes
amb anunci al BOP i a un diari dels de major divulgació, amb notificació
individual als propietaris afectats i perimetrals.
Tercer.- Facultar a l’Alcalde tant àmpliament com en dret sigui possible per a la
realització dels tràmits necessaris per a l'execució d’aquest acord.
4.- APROVACIÓ DE FACTURES I/O CERTIFICACIONS.
Acte seguit es dóna compte de les despeses realitzades des de la darrera
sessió del Ple mitjançant la lectura dels extractes bancaris que consten a
l’expedient on consten els moviments realitzats des de la darrera sessió del
Ple.
Examinades amb deteniment les despeses juntament amb les factures i els
justificants de les despeses que es contenen a les mateixes, trobats conformes
en la seva totalitat, s’aproven per sis vots a favor dels regidors de CIU i EndCerd i una abstenció del regidor d’ IFC-AC-PM, ACORDA:
C.- DONACIÓ DE COMPTES I RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, RESOLUCIONS
DE LA JUNTA DE GOVERN DES DE LA DARRERA SESSIÓ DEL PLE.
Per l’alcalde es dóna compte que des de la darrera sessió del Ple no s’ha
celebrat cap sessió de Junta de Govern.
Els regidors es donen per assabentats.
D.- DONACIÓ DE COMPTES I RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, RESOLUCIONS
D’ALCALDIA DES DE LA DARRERA SESSIÓ DEL PLE.
Tot seguit per l’Alcalde es dóna compte de les resolucions adoptades per
decret des de la darrera sessió del Ple, les quals es detallen a continuació:
NÚM.

DATA

EXP/LO

84

08/11/2013

LO 41/13

85

18/11/2013

LPO 42/13

86

18/11/2013

LO 43/13

87

12/12/2013

LO 44/13

ASSUMPTE
Llicència d'obres per arranjar mur de contenció al
Camí de les Pereres, 3-5 de Queixans. Comunitat de
Propietaris Les Pereres. Hàbit Cerdanya.
Llicència primera ocupació de l'habitatge situat front
el Camí Mas de Munt, 2 A de Queixans. Oscar
Minguez LO 2/12
Llicència d'obres per el soterrament d'una part de
línia aèria existent a la subestació elèctrica i carretera
de l'Estació d'Urtx. Endesa Distribucción
Electrica,SLU
Llicència d'ampliació LO 32/13 al C/ Major, 14 del Vilar
d'Urtx. Jordi Carrera Fabra.

88

16/12/2013

Exp 15/09

89

30/12/2013

EXP.- 1/14

90

31/12/2013

EXP.- 12/13

Pròrroga contracte de subministrament de serveis
telefònics amb Telefónica España SA derivat del
conveni de compra agregada.
Convocatòria Ple extraordinari desembre
Compensació de rebuts d'escombraries 2013 per
compra-venda. c/ Major del Vilar, 26, cases F i G.
Promotora 11 de Novembre, SL. Liquidació a nou
propietari.

Els regidors de CIU i END-CERD assistents a la sessió es donen per
assabentats, manifesten la seva conformitat amb les expressades resolucions i
ratifiquen les que així exigeixi la normativa vigent i el regidor d’IFC-AC-PM es
dóna per assabentat dels acords però no els ratifica.
E.- TORN OBERT DE PARAULES.
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde aixeca la sessió, de la qual
estenc, com a secretari, aquesta acta.
El secretari

Els regidors

Vist i plau
L'alcalde

