ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE
CERDANYA CELEBRADA EN DATA 15/03/2016

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm: 1/2016
Caràcter: ordinària
Data: 15 de març de 2016
Horari: de 20:30 a 22:25 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial
ASSISTENTS
Representants per la Llista d’Independents per Fontanals de Cerdanya Acord
Municipal (IpFC-AM):
-

Ramon Chia Galvez, alcalde.
Ignasi Bartra Pons, 2n tinent d’alcalde.
Silvia Mayoral Coll, regidora.

Representant per la Llista de Bloc Municipal de Catalunya (Bloc Municipal):
-

Miquel Adam Comas, 1r tinent d’alcalde.

Representants per la Llista de Convergència i unió (CIU):
-

Josep Serret Mills, regidor.
Esteve Baqué Vidal, regidor.
Maria Garreta Baqué, regidora.

Secretari de la Corporació:
-

Albert Planella i Casasayas.

ABSENTS
Cap.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS
ANTERIORS.
S’annexa fotocòpia de les esmentades actes.

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 22/12/2015 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.- PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE
CERDANYA D’ADHESIÓ A LA TERCERA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC
DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA DESTINAT ALS ENS
LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA SAU
(Exp. 2012/01)
ANTECEDENTS
Primer.- En data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament d’electricitat, destinat a les
entitats locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), a l’empresa
Endesa Energia SAU, havent- se formalitzat el corresponent contracte administratiu en
data 19 de març de 2013 amb una durada d’un any, des de l’1 d’abril de 2013 fins el
31 de març de 2014 i la relació de preus unitaris que tot seguit es detallen:
Terme d´energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)
P1

Euros/ kW i any

P2
174,136

P3

P1

135,304

81,077 Sublot 1 (3.0A)

15,754249

152,356

Sublot 2 (2.1A)

35,517224

177,553

86,943 Sublot 3 (2.1 DHA)
150,938

183,228

Sublot 4 (2.0 A)
63,77 Sublot 5 (2.0DHA)

P2

P3

9,452549

6,301700

35,517224
21,893189
21,893189

Segon.- En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’Acord marc
entre el Consorci Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia SAU.
Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la
modificació del contracte de l’Acord marc completant la seva oferta amb la
incorporació de la tarifa de mitja tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels preus unitaris
que tot seguit s’indiquen:
Preus terme de Potència
T.A.(*)
P1
P2
P3
P4
3.1A
25,588674
15,779848
3,618499
0,000000
6.1
17,683102
8,849205
6,476148
6,476148
(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).

Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i sense IVA)

P5
0,000000
6,476148

P6
0,000000
2,954837

T.A.
3.1A
6.1

PRODUCTE
TP-DH3C
TP-DH6B

PREUS ENERGÍA (€/MWh)
P1
P2
P3
138,231
119,319
85,149
171,405
138,415
114,815

P4
0,000
90,875

P5
0,000
84,756

P6
0,000
69,520

Tercer.- En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva aprovà la proposta
d’acord relativa a la pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze
mesos, des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de març de 2015, havent- se notificat
prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga.
Quart.- En data 10 de febrer de 2015, la Comissió Executiva ha aprovat la proposta
d’acord relativa a la segona pròrroga i la cessió a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques (ACM) de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica amb
destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1
d’abril de 2015 al 31 de març de 2016, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària
l’oferta de pròrroga i la cessió dels contracte a l’ACM la qual va mostrar la seva
conformitat dins el període d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP.
Cinquè.- En data 19 de febrer de 2016, l’ACM ha aprovat la proposta d’acord relativa a
la tercera pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb
destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de nou mesos, des de l’1
d’abril de 2016 al 31 de desembre de 2016, havent- se notificat prèviament a
l’adjudicatària l’oferta de pròrroga la qual va mostrar la seva conformitat dins el període
d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP.

FONAMENTS DE DRET
Primer.- Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc
del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de
Catalunya (Exp. 2012/01) en quan als períodes de pròrroga de la durada del contracte.
Segon.- Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula
l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als
ens locals de Catalunya (Exp. 2012/01) en quan a l’adjudicació i formalització dels
contractes derivats de l’Acord marc.
Tercer.- Article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) pel que fa a
la formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del
contracte dels corresponents documents contractuals.
Quart.- Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels
contractes.
Cinquè.- Article 53.1 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, i resta de disposicions vigents
en matèria de règim local que regulen el funcionament i competències de l’Ajuntament.
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment, el Ple per unanimitat dels membres assistents,

ACORDA
Primer.- Que l’Ajuntament de FONTANALS DE CERDANYA s’adhereix a la tercera
pròrroga de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats
locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), per un termini de nou
mesos, que va des de l’1 d’abril de 2016 al 31 de desembre de 2016, amb les
següents condicions econòmiques:
Terme d´energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)

Preus (€/kW i any)

P1

P2

P3

115,002

96,809

69,217

141,560
163,494

85,352
125,265

144,809

65,076

P1

P2

P3

Sublot 1 (3.0A)

40,728885

24,437330

16,291555

Sublot 2 (2.1A)

44,444710

Sublot 3 (2.1 DHA)

44,444710

Sublot 4 (2.0 A)

42,043426

Sublot 5 (2.0DHA)

42,043426

Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les corresponents
actualitzacions que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pugui dictar en relació a les
parts de preu regulades en cada moment, que afectin al terme d’energia i que siguin
directament aplicables als consumidors finals de l’energia.

T.A.

PRODUCTE

3.1A

TP-DH3C

6.1

TP-DH6B

PREUS ENERGÍA (€/MWh)
P1
P2
P3

P4

P5

P6

100,866
114,754

78,696

75,889

64,956

88,530
97,365

68,709
92,471

Segon.- Autoritzar a l’ACM l’accés a les dades de subministrament elèctric d’aquest
ens local a efectes exclusius de seguiment i control del contracte pel bon fi de la seva
execució.
Tercer.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona).
Quart. Notificar aquest acord a Endesa Energia, SAU (Av. Vilanova 12, 08018,
Barcelona) com empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de
subministrament d’electricitat.

2.- APROVACIÓ MODELS DECLARACIÓ DE BÉNS I ACTIVITATS PER A LA
SEVA PUBLICACIÓ AL PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA (EXP.- 84/15)
Un cop debatuda la qüestió àmpliament, pel comú dels regidors s’acorda
ajornar l’aprovació de la declaració a efectuar fins al proper ple, moment en què
es disposarà d’altres models adoptats pel Consell Comarcal i altres
organismes.

3.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ SEGONS EL
QUE ESTABLEIX LA LLEI 5/2003, DE 22 D'ABRIL, DE MESURES DE
PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS EN LES URBANITZACIONS,
ELS NUCLIS DE POBLACIÓ, LES EDIFICACIONS I LES INSTAL·LACIONS
SITUATS EN TERRENYS FORESTAL, MODIFICADA PER LA LLEI 2/2014,
DEL 27 DE GENER, DE MESURES FISCALS, ADMINISTRATIVES,
FINANCERES I DEL SECTOR PÚBLIC (Exp.- 66/14).
Vist que la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis
forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les
instal·lacions situats en terrenys forestals, en la seva nova redacció donada per
la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i
del sector públic, estableix que els Ajuntaments tenen l’obligació de redactar i
aprovar un plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població,
les edificacions i les instal·lacions afectades per aquesta llei, que és
l'instrument que defineix els subjectes obligats i les finques afectades pels
treballs de realització de franges de protecció.
Atès que la Diputació de Girona, va obrir un servei d'assistència tècnica als
ajuntaments de municipis de menys de 20.000 habitants per a la redacció dels
plànols de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les
edificacions i les instal·lacions afectades per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de
mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis
de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals i
què en base a aquest servei es va redactar el “PLÀNOL DE DELIMITACIÓ
SEGONS EL QUE ESTABLEIX LA LLEI 5/2003, DE 22 D’ABRIL, DE
MESURES DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS EN LES
URBANITZACIONS DE FONTANALS DE CERDANYA”.
Vist que el Ple, en data 29/09/2015, entre d’altres, va acordar aprovar
inicialment l’esmentat document i sotmetre’l a informació pública.
Vist que l’expedient ha estat exposat al públic durant un termini de TRENTA
DIES HÀBILS, des del dia 9 de novembre de 2015 al dia 23 de desembre de
2015, havent-se publicat l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona
núm. 214 de data 6/11/2015, al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i de la
web municipal, i que durant l’esmentat termini d’exposició pública NO s’ha
presentat cap al.legació.
Atès que el Servei de Prevenció d’Incendis Forestals en data 2/02/2016, ha
emès informe favorable.
D’acord amb aquests antecedents, el Ple, per unanimitat dels seus membres,
ACORDA:
Primer.- Aprovar definitivament el “PLÀNOL DE DELIMITACIÓ SEGONS EL
QUE ESTABLEIX LA LLEI 5/2003, DE 22 D’ABRIL, DE MESURES DE

PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS EN LES URBANITZACIONS DE
FONTANALS DE CERDANYA”.
Segon.- Publicar l’aprovació definitiva al BOP, al tauler d’edictes de
l’ajuntament i de la web municipal i, si s’escau, al DOGC.
Tercer.- Notificar aquest acord a la Diputació de Girona.
4.- DONACIÓ DE COMPTES RESULTAT DE L’EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA I
ASPWIFI, SL PER LA PRESTACIÓ DE SERVEI D’INTERNET AL MUNICIPI
(EXP.- 74/15)
Per l’Alcalde es dóna compte que l’expedient 74/15, referent al conveni a
subscriure entre l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya I ASP WIFI, SL PER
LA PRESTACIÓ DE SERVEI D’INTERNET AL MUNICIPI (EXP.- 74/15) va ser
aprovat pel Ple en data 22/12/2015.
Que aquest expedient ha estat exposat al públic durant un termini d’UN MES i
que s’ha publicat l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 4 de
data 8/01/2016, al tauler d’anuncis i a la web municipal.
Durant l’esmentat termini d’exposició NO s’ha presentat cap al.legació, per la
qual cosa es considera definitivament aprovat.
El Ple es dóna per assabentat.
El regidor, Sr. Esteve Baqué demana la paraula i manifesta que el seu grup
està d’acord amb la cobertura de wifi però que si no hi ha informe tècnic que
avali la instal.lació i doni cobertura urbanística a la instal.lació no ho veurien
bé. Que la passada legislatura ja es volia instal.lar i es va desestimar perquè
urbanísticament no complia.
Per part de l’alcalde es comenta que en la modificació del planejament de
diversos aspectes que es va aprovar recentment creu recordar que el tècnic
ho va redactar perquè quedés cobert. El regidor Sr. Baqué demana que se li
confirmi aquest fet.
5.- DONACIÓ DE COMPTES APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ACTA DE DATA
7/10/2015 DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES
MUNICIPALS DE PUIGCERDÀ I FONTANALS DE CERDANYA (EXP.- 66/15)
Per l’Alcalde es dóna compte que l’expedient 66/15, referent a l’aprovació
definitiva de l’acta de data 7/10/2015 de les operacions de delimitació entre els
termes municipals de Puigcerdà i Fontanals de Cerdanya va ser aprovat pel Ple
en data 22/12/2015.

Que aquest expedient ha estat exposat al públic durant un termini d’UN MES,
des del dia 11 de gener de 2016 al dia 11 de febrer de 2016, i que s’ha publicat
l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 4 de data 8/01/2016,
al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, de la web municipal i als diversos
plafons informatius que hi ha als nuclis del municipi.
Durant l’esmentat termini d’exposició NO s’ha presentat cap al.legació, per la
qual cosa es considera definitivament aprovat.
El Ple es dóna per assabentat i manifesta la seva conformitat.
6.- DONACIÓ DE COMPTES APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 3 DEL PRESSUPOST 2015 (EXP.- 73/15)
Per l’Alcaldia s’informa que l’expedient referent a l’aprovació inicial de
l’Expedient de Modificació de crèdits núm. 3 del Pressupost General 2015 ha
estat exposat al públic durant un termini de 15 DIES HÀBILS, des del dia
30/12/2015 al dia 22/01/2016, i que s’ha publicat l’anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Girona núm. 249 de data 29/12/2015, al tauler d’anuncis d’aquest
Ajuntament i a la pàgina web municipal i que durant l’esmentat termini
d’exposició NO s’han produït al.legacions, per la qual cosa no havent-se
presentat al.legacions en el tràmit d’informació pública, de conformitat amb
l’acord del Ple de data 22/12/2015, l’ Expedient de Modificació de crèdits núm.
3 del Pressupost General 2015 (EXP.- 73/15) resta definitivament aprovat en
data 25 de gener de 2016.
El Ple es dóna per assabentat.
7.- DONACIÓ DE COMPTES APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST ANY
2016 (EXP.- 123/15).
L’Alcalde informa al Ple que l’expedient del Pressupost General 2016 (EXP
123/15), que inclou, previsions ingressos i despeses, les Bases d’Execució del
pressupost, la plantilla de personal, l’oferta pública d’ocupació i l’annex
d’inversions per l’any 2016 ha estat exposat al públic durant un termini de 15
DIES HÀBILS, des del dia 8/01/2016 al dia 28/01/2016, i que s’ha publicat
l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 3 de data 7/01/2016, al
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i de la web municipal i que durant
l’esmentat termini d’exposició NO s’han produït al.legacions, per la qual cosa i
de conformitat amb l’acord del Ple de data 22/12/2015, l’Expedient del
Pressupost General 2016 (EXP 123/15) resta definitivament aprovat en data
29 de gener de 2016.
El Ple es dóna per assabentat.
8.- APROVACIÓ BAIXA DE DRETS I OBLIGACIONS PRESSUPOSTARIS
D’ANYS ANTERIORS (EXP.- 11/16)

Per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i
pressupostària, cal determinar si els drets i les obligacions reconegudes
procedents d’exercicis anteriors que resten pendents de cobrament/pagament
responen a drets i obligacions efectivament exigibles actualment.
Per resolució d’Alcaldia de data 31/12/2015 s’inicia l’expedient per a l’aprovació
i comptabilització, si escau, de les rectificacions de saldos pressupostaris
d’exercicis anteriors, pendents de cobrament o pagament que no siguin
exigibles.
A la comptabilitat actual hi ha drets i obligacions pressupostaris reconeguts
pendents de cobrament i/o pagament que no es corresponen amb la realitat.
Aquest fet distorsiona la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i
pressupostària, per la qual cosa cal procedir a fer les pertinents rectificacions
de saldos pressupostaris pendents de cobrament o pagament que no són
exigibles actualment.
La justificació de l’expedient procedeix del fet que es tracta de saldos
pressupostaris pendents de cobrament i/o pagament que no són exigibles
actualment per algun o per tots els següents motius:
a) Es tracta de saldos creditors i/o deutors reconeguts per error material en
les anotacions comptables.
b) Saldos deutors o creditors que han prescrit.
c) Saldos que cal donar de baixa per insolvència o altres causes
justificades a proposta del Consorci Servei de recaptació CerdanyaRipollès, òrgan que té delegada la recaptació d’impostos de Fontanals
de Cerdanya.
Els conceptes pressupostaris que cal donar de baixa són els següents:
A) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Aplicació

Descripció

2015
2015
2015
2015
2015
2012

IIVTNU (Plusvàlua)
IBI URBANA
IVTM (Impost Vehicles)
IBI RÚSTICA
TAXA ESCOMBRARIES
FEDER (Arborètum)
TOTAL

116
113
115
112
302
794

Import drets pendents
de cobrament que cal
donar de baixa (Saldo
deutor)
Causa
177,26 €
1.449,00 €
252,42 €
44,19 €
570,00 €
17.571,47 €
20.571,47 €

Altres*
Altres*
Altres*
Altres*
Altres*
Altres**

B) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
Aplicació

Interessat

2014 920 226 VARIS
TOTAL

Concepte

Ajuts llibres de text 2014 (xecs no recollits)

Import
250,00 €
250,00 €

Les causes i la justificació de les baixes consten detallades a l’informe
d’intervenció que consta a l’expedient.
FONAMENTS DE DRET
- Instrucció de comptabilitat per a l’ Administració local (modalitat simplificada).
- Article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, respecte a la
rectificació d’errades.
- Articles 66 a 68 de la Llei General Tributària, segons els quals l’acció de l’
Administració per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats i
autoliquidats prescriu als quatre anys.
-

Cancel·lació de saldos deutors d’exercicis anteriors per declaració
d’insolvència del deutor. Els crèdits incobrables estan regulats als
articles 61 a 63 del Reglament General de Recaptació. Aquesta situació
es produeix en supòsits en què els deutes tributaris no s’han pogut fer
efectius per insolvència provada del subjecte passiu i altres
responsables; en aquest cas, l’article 76 de la LLGT estableix que es
declararan provisionalment extingits en la quantia procedent, fins que no
es rehabilitin dins del termini de prescripció.

- Prescripció de saldos creditors no pressupostaris d’exercicis anteriors:
Atenent a la Llei 47/2003 de 26 de Novembre, General Pressupostària, i, a
excepció del que disposi la legislació especial. L’article 25.1 preveu que
prescriurà als quatre anys el dret a exigir el pagament de les obligacions ja
reconegudes o liquidades si no fos reclamat pels creditors legítims o els seus
drethavents, termini que es comptarà des de la data de notificació del
reconeixement o liquidació de la respectiva obligació.
L’article 25.2 preveu que la prescripció s’interromprà d’acord amb les
disposicions del Codi civil (article 1930 i següents).
L’article 25.3 disposa la baixa d’aquestes obligacions en els respectius
comptes, després de tramitar l’expedient oportú.
- Article 31.1.b, 84 i 59.4 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, respecte els
interessats i l’audiència als mateixos.

-

D'acord amb l'article 212.4 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, correspon al Ple de l’ Ajuntament la competència per
aprovar aquest expedient.

- Cal tenir en compte els articles 64 a 67 de la Llei general tributària, 59 a 62
del Reglament general de recaptació, 40 a 41 de la Llei general pressupostària
i 24 de la Llei de garanties dels contribuents, en relació amb la prescripció
d’ofici de saldos deutors reconeguts i liquidats.
- Cal considerar l’article 70 de la Llei general tributària i els articles 163 a 167
del Reglament general de recaptació, en relació amb la declaració d’insolvència
del deutor.
De conformitat amb els esmentats antecedents, el Ple, per unanimitat dels seus
membres, ACORDA:
Primer.- Aprovar la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament,
integrats en l’agrupació de pressupostos tancats, per import de 20.571,47 €, el
detall individualitzat de la qual figura als antecedents d’aquest acord.
Segon.- Aprovar la baixa de les obligacions reconegudes pendents de
pagament, integrades en l’agrupació de pressupostos tancats, per import de
250,00 €, el detall individualitzat de la qual figura als antecedents d’aquest
acord.
Tercer.- Aprovar els assentaments comptables que calguin per fer efectiva la
baixa dels drets i obligacions pressupostaris esmentats.
9.- DONACIÓ COMPTES LIQUIDACIÓ EXERCICI 2015. (Exp.-20/16).
Per l’Alcalde es dóna compte del decret mitjançant el qual s’aprova la liquidació
del pressupost de l’any 2015, el qual literalment recull:
“DECRET D’ALCALDIA 18 DE DATA 29/02/2016
ANTECEDENTS
De conformitat amb les competències que m’atorga l’art. 191 del TRLHL, en
relació a l’aprovació de les liquidacions dels pressupostos de la Corporació, i
vist l’informe de l’Interventor, i un cop formada per la intervenció la liquidació
del pressupost de l’exercici de 2015, essent a 31 de desembre de 2015 el
següent resultat:
Existència en Caixa a 31/12/2015
(+) Pendent de Cobrament de l’exercici 2015
(+) Pendent de cobrament altres exercicis
(+) Altres operacions no pressupostàries

1.077.491,38.-Eur
158.055,41.-Eur
257.296,53.-Eur
1.482,50.-Eur

(-) Saldos de cobrament dubtós
(-) Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva
(-) Finançament afectat finalitat concreta

- 205.307,98.-Eur
0,00.-Eur
0,00.-Eur

Subtotal

1.289.017,84.-Eur

(+) Pendent de pagament de l’exercici 2015
(+) Pendent de pagament d’altres exercicis
(+) D’altres operacions no pressupostàries
(-) Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva
Subtotal
ROMANENT DE TRESORERIA POSITIU

58.561,38.-Eur
0,00.-Eur
108.840,64.-Eur
0,00.-Eur
167.402,02.-Eur
1.121.615,82.-Eur

HE RESOLT:
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici de 2015 presentada
per l’Interventor, i d’acord amb el contigut del seu informe, determinar que el
romanent de Tresoreria és positiu per import de 1.121.615,82.-EUR. En
conseqüència, el romanent de tresoreria disponible per finançar modificacions a
l’expedient del pressupost vigent, tal i com preveu l’art. 177.4 del TRLHL és de
1.121.615,82.-EUR.
Segon.- Donar compte d’aquest acord al Ple en la primera sessió que hi hagi.
Tercer.- Trametre còpia de la liquidació a la Delegació Provincial del Ministeri
d’Economia i Hisenda i al Sr. Delegat Territorial del Govern de la Generalitat de
Catalunya a Girona”.
Un cop informat el Ple, els regidors d’IpFC-AM i Bloc Municipal assistents a la
sessió es donen per assabentats, manifesten la seva conformitat amb la
liquidació i la ratifiquen; els regidors de CIU es donen per assabentats de la
liquidació però no la ratifiquen.
10.- 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 quatre vots a favor dels regidors
d’Independents per Fontanals de Cerdanya Acord Municipal (IpFC-AM) i Bloc
Municipal de Catalunya i tres abstencions dels regidors de CIU.

C.- DONACIÓ DE COMPTES I RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, RESOLUCIONS
DE LA JUNTA DE GOVERN DES DE LA DARRERA SESSIÓ DEL PLE.
Tot seguit per l’Alcalde es dóna compte de les resolucions adoptades per la
Junta de Govern en la sessió de data 19 de gener de 2016, de la qual s’ha
repartit l’acta amb anterioritat a la convocatòria del Ple.
Els regidors d’IpFC-AM i Bloc Municipal 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 regidors de CIU assistents
a la sessió es donen per assabentats dels acords però no els ratifiquen.
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:
Pròrroga LO 35/07. Joan Bober Mills.

1

04/01/2016 LO 35/07

2

11/01/2016 EXP. 12/16

3

12/01/2016 Exp. 83/16

4

12/01/2016 Exp 12/16

Denegació exempció IVTM vehicle Enrique Catalan Romero.

5

14/01/2016 Exp 1/16

6

20/01/2016 LO 1/16

Convocatòria Junta Govern gener.
Atorgament llicència Rehabilitació i ampliació habitatge C/ Torrent,
5 d'Urtx Barbara Jané - David Mateo

7

01/02/2016 Exp 12/16

Estimació exempció IVTM vehicle Enrique Catalan Romero.

8

02/02/2016 LO 2/16

Llicència d'obres per ampliació de porxo a l'edifici de la casa club.
Ctra de Soriguerola,S/N.Fontanals Esportiva,SA

9

02/02/2016 LO 3/16

Llicència d'obres per obertrua, reposició i tancament de rasa per
l'estesa de línia subterrània de baixa tensio a situar al C/ Rufaca, 6
d'Escadarcs. Endesa Distribucción Electrica,SLU

10

02/02/2016 LO 4/16

11

09/02/2016 Exp 12/16

12

15/02/2016 LO 5/16

13

15/02/2016 EXP. 34/16

14
15

Bonificació IVTM maquinària agrícola matrícula E-3018-BGM.
Serret SCP.
Autortizació de pas a la cursa esportiva Cerdanya Skyline el dia 20
de març de 2016. Klassmark.

Llicènica d'obres per a la construcció d'un porxo al C/ Carlit, 18 del
Vilar d'Urtx. Manel Cruz Valverde
Baixa rebut vehicle 2016 per canvi de titularitat. Teresa Jorcano
Magraso. Audi matrícula CPN2638
Llicència d'obres per reformar un bany a la vivenda situada front el
C/ Major, 11 d'Urtx. Josep Bartra Dilme

Acord sol·licitud subvenció Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural 2016. Diputació de Girona.
Sol·licitud subvenció exclosa de concurrència pública per
pavimentació diversos trams de carrer d'Urtx. Diputació de Girona.
17/02/2016 EXP. 34/16 BIS Presidència.
Endesa Distribución Eléctrica, SLU: Devolució ICIO per no haver-se
executat les obres
24/02/2016 LO 43/13

16

25/02/2016 LO 6/16

17

26/02/2016 LO 7/16

18

29/02/2016 EXP 20/16

Fontan Invers, SL. Llicència obres reforma interior i legalització
habitatge Plaça Major, 1 de Soriguerola
Comunitat Hort Cal Mateu. Llicència d'obres per fer mur amb
travesseres defusta fent una jardinera.C/ Closeta, 1 Urtx
Aprovació liquidació pressupost 2015,
Mercè Riera Arago. Llicència d'obres reforma interior. Carrer Carlit,
3 del Vilar d'Urtx.

19

29/02/2016 LO 8/16

20

02/03/2016 LO 9/16

Mobles Muñoz Clapes,SL. Llicència d'obres per modificació
distribucció per a quatre habitatges. Carrer Rufaca, 4 Escadarcs

21

03/03/2016 EXP 72/16

Banco Santander, SA. Requeriment execució treballs neteja finca
situada front el Carrer Baix, 10 del nucli d’Urtx

22

08/03/2016 Exp. 10/16

23

08/03/2016 Exp. 10/15

24

10/03/2016 Exp. 23/16

25

10/03/2016 Exp 83/16

26

10/03/2016 Exp 83/16

Sol·licitud de subvenció per actuacions en camins rurals Línia 1
(sega de marges de camins rurals i prevenció d'incendis forestals).
Diputació de Girona.
Sol·licitud de subvenció per actuacions en matèria forestal. Línia 2
Gestió Forestal Sostenible. Diputacio de Girona.
Convocatòria Ple ordinari març.
Autorització de pas a la 4a Edicció de la Triatló Blanca de
Muntanya el dia 10/04/2016
Autorització de pas per la realització de la V Duatló de l'aerodrom
que és celebrarà el dia 9/04/2016

Els regidors d’IpFC-AM i Bloc Municipal 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 els regidors de CIU
assistents a la sessió es donen per assabentats dels acords però no els
ratifiquen.
E.- TORN OBERT DE PARAULES.
El regidor, Sr. Esteve Baqué demana la paraula i manifesta que dintre al
contracte per l’execució de les obres de l’equipament d’Escadarcs, adjudicat a
HPSA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES,SA, dintre de
les millores previstes hi havia el butlletí elèctric. Que sembla que se li ha
demanat a Electrica del Cadí i que aquesta segona empresa treballava per la
primera. Que cal que l’equip de govern ho miri. D’altra banda, sembla que
també se li ha fet canviar uns cables elèctrics a Electrica del Cadí que no li
corresponien, que també cal que mirin aquest aspecte. L’Alcalde Sr. Ramon
Chia diu que no li consta. Es demanarà informació sobre aquests assumptes a
l’arquitecte tècnic municipal.
El portaveu de CIU, Sr. Baqué manifesta la seva queixa respecte a la forma de
com s’ha comprat el jeep nou. Diu que quan es compri algun vehicle de segona
mà cal que hi hagi algun tipus d’assegurança ja que si hi ha algun problema no
hi ha cap garantia. Li demana al regidor Sr. Miquel Adam – com a responsable
d’hisenda que és – que ho vetlli en el futur.

El regidor Sr. Baqué diu que es va entrar un escrit a l’Ajuntament i que no se’ls
ha contestat que feia referència a la possible contractació d’un treballador. Que
es feia córrer que l’Ajuntament volia contractar una persona per la brigada
municipal i que ja s’havia ofert la plaça a una persona de fora del municipi. Que
no troba que això sigui correcte i que si cal contractar algú que es compti
primer amb la gent del poble.
L’alcalde respon que no s’ha creat cap plaça. Que és cert que volien alguna
persona per ajudar el noi de la Brigada. Que va preguntar al Secretari sobre si
es podia contractar nou personal per la brigada i que aquest va manifestar-li
que legalment no es podia contractar per la qual cosa no s’ha creat ni convocat
cap plaça.
El Sr. Baqué, diu que recentment s’ha instal.lat un plafó informatiu de
l’Ajuntament a dintre de la font del Vilar d’Urtx i demana que es tregui perquè
no queda bé i, a més, a la paret del costat n’hi ha un altre. La regidora, Sra.
Maria Garreta diu que si se’n posarà un a la paret de Cal Roc d’Urtx que
tradicionalment n’hi havia un. L’alcalde diu que a Urtx se n’ha posat un a la
Plaça i que també es pot posar el que diu la Sra. Garreta.
El regidor Sr. Baqué demana que es torni a posar l’estelada al màstil de la
Plaça de l’Ajuntament, tal i com havia fet l’anterior Consistori.
El regidor Sr. Esteve Baqué diu que l’any passat els llums de Nadal els va
instal.lar una empresa de fora que era més barata i pregunta perquè aquest
any s’ha tornat a canviar. L’Alcalde diu que aquest any ha estat més barat que
l’any passat.
El Sr. Baqué pregunta com està l’assumpte del Sr. Tallaferro. El Sr. Ramon
Chia respon que s’està parlant amb ell a veure si es pot arribar a algun acord.
El Sr. Baqué pregunta si se li manté el tracte. L’Alcalde respon que no perquè
pensen que el preu era excessiu. El Sr. Baqué diu que el preu el va fixar el
tècnic.
El Sr. Baqué diu que l’Ajuntament ha atorgat permís per arranjar el mur de Cal
Ginyós i que aquest mur està afectat per la corva i cal eixamplar-lo. L’Alcalde
respon que el permís només és per coronar el mur perquè queien pedres, que
cas que hagi de fer obres, s’haurà d’eixamplar.
El Sr. Baqué vol felicitar al regidor Sr. Miquel Adam per donar la possibilitat de
fraccionar l’IBI urbana i pregunta si té algun cost per l’Ajuntament. El Sr. Adam
respon que no té cap cost per l’Ajuntament. El Sr. Baqué pregunta quan pujarà
l’IBI. El Sr. Adam diu que no pujarà, que només pujarà l’IBI dels immobles
afectats pels expedients de regularització incoats per la Gerencia Territorial del
cadastre. S’ha parlat amb el Consorci sobre la possibilitat de fraccionar el
pagament d’aquestes liquidacions ja que es giraran també els quatre anys
anteriors no pagats i que es podrà fer però això si que tindrà un cost pel
particular que ho fraccioni.

El regidor, Sr. Josep Serret demana la paraula i manifesta que l’any passat van
sobrar comunals i que aquest any li agradaria saber com es reparteixen.
L’Alcalde, Sr. Chia diu que cap problema. En principi es repartirà com l’any
passat i es sol.licitaran les necessitats dels pagesos al DARP.
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta.
El secretari

Vist i plau
L'alcalde

