ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE
CERDANYA CELEBRADA EN DATA 17/03/2015

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm: 1/2015
Caràcter: ordinària
Data: 17 de març de 2015
Horari: de 13:05 a 14:00 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.

Regidor electe 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, D’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 28/11/2015 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.- RATIFICACIÓ DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS
DEL CONSORCI LOCALRET (EXP 15/15).
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret del
que l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya en forma part com a ens
consorciat.
Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 27 de
novembre de 2014 va adoptar, entre d’altres, els acords següents:
“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni
allegacions, definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret,
d’acord amb la següent redacció (conforme al text refós que s’adjunta com a
annex):
“ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET
Article 2
L’article 2 incorpora un últim apartat:
“ El Consorci Localret està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona”.
Article 7
L‘article 7 incorpora un tercer apartat:
“7.3. El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot
tenir la condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals
consorciats”.
Article 23
L’article 23 queda redactat de la següent manera:
“El Director general serà nomenat pel Consell d’Administració a proposta del
President i tindrà la condició de personal laboral d’Alta Direcció”.
Article 25
L’article 25 queda redactat de la següent manera:
“Personal

25.1 El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves
finalitats, i que estarà constituït per:
a) personal adscrit per administracions participants. Aquest personal s’integrarà
en la plantilla del Consorci, romanent el personal funcionari en la situació
administrativa que correspongui en la seva administració d’origen, i el personal
laboral mitjançant el mecanisme de la successió d’empresa o la que
correspongui d’acord amb la legislació laboral vigent.
b) personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb
anterioritat a 31 de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin
efectuar en el marc de la normativa local i pressupostària.
25.2 El Consorci no pot tenir personal eventual.
25.3 El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o per
la legislació laboral, segons s’escaigui, i les demés normes convencionalment
aplicables”.
Article 26
L’article 26 queda redactat de la següent manera:
“Secretaria i Intervenció
26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció.
26.2 La Secretaria es exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament de
Barcelona o pel personal funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi
exigit per ingressar-hi titulació superior en dret.
26.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmicafinancera i pressupostaria, correspondrà a la Intervenció General de
l’Ajuntament de Barcelona o per funcionaris tècnics que actuaran per delegació
d’aquest i que la exercirà d’acord a la normativa que regeix a l’Ajuntament de
Barcelona”.
Article 29
L’article 29 queda redactat de la següent manera:
“Règim pressupostari, comptable i de control
29.1 El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la
normativa vigent per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels
seus recursos econòmics i a la normativa que sobre la matèria estableixi
l’Ajuntament de Barcelona. El Consorci forma part dels pressupostos i s’inclou
en el compte general de l’Ajuntament de Barcelona.
29.2 El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del
pressupost, així com els requeriments d’informació comptable i financera, al
calendari municipal, sense perjudici del compliment dels terminis previstos a la
normativa d’aplicació.
29.3 Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària
pel que fa, entre d'altres, a les competències per a l'autorització o disposició de
despeses, als dipòsits del fons i persones autoritzades per al seu moviment i a

l'operatòria en pagaments. Tots els actes, documents i expedients de
l’Administració del Consorci i de totes les entitats depenents d’aquest, amb
independència de la seva naturalesa jurídica, de la que se’n derivin drets i
obligacions de contingut econòmic estaran subjectes al control i la fiscalització
interna per la Intervenció del Consorci en els termes establerts als articles 213
a 222 de Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
29.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmicofinancera i pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora,
funció de control financer i funció de control d’eficàcia, correspondrà a un òrgan
administratiu, amb la denominació d’Intervenció general.
29.5 Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa
sota la direcció de la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona”
Article 29 bis
S’incorpora un article 29 bis
“Autoritzacions
Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, cal l’autorització prèvia de l’Ajuntament
de Barcelona per:
a) La creació o participació en societats, fundacions, associacions o qualsevol
altra persona jurídica d’àmbit nacional o estranger.
b) Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs, crèdits
i avals”.
Article 32
L’article 32 queda redactat de la següent manera:
“Separació del Consorci
32.1 Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en qualsevol
moment. El dret de separació haurà d’exercir-se mitjançant escrit notificat a
l’Assemblea General del Consorci.
32.2 L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada l’administració
que hagi exercit el dret acrediti estar al corrent del seus compromisos adquirits i
garanteixi la liquidació de les seves obligacions pendents.
32.3 Si l’Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el Consorci
haurà d’acordar a quina de les restants administracions integrants del Consorci,
s’adscriu en aplicació dels criteris establerts en la LRSAL”.
Article 33
L’article 33 queda redactat de la següent manera:
“Dissolució del Consorci
33.1 El Consorci es dissoldrà per les causes següents:

a) Acord unànime de tots els membres que l’integren.
b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres
restants.
c) Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.
d) Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la majoria
absoluta dels seus membres.
e) Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes.
33.2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció.
33.3. L’Assemblea General amb l’acord de dissolució nomenarà un liquidador.
A manca d’acord, exercirà com a liquidador el Consell d’Administració del
Consorci.
33.4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada
membre del Consorci, de conformitat amb el percentatge corresponent a la
seva aportació anual i el número d’anys que efectivament hagi estat integrat
com a membre de ple dret en el Consorci.
33.5. Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions en que
tindrà lloc el pagament de la quota de liquidació en cas de que resulti positiva.
33.6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides per
aquests Estatuts, la cessió global d’actius i passius a una altra entitat
jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i
poder així aconseguir els objectius del Consorci”.
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels
estatuts i donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació
perquè presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb el
benentès que si no se’n presentessin, es donaria per aprovat definitivament l’acord un
cop transcorregut l’esmentat termini.
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública de
forma conjunta, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
d’acord amb el termini establert a l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, a efectes d’efectuar, en el seu cas, les allegacions i les esmenes
corresponents”.

Atès que, examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes
s’ajusten al que disposen les Lleis 27/2013, de 27 de desembre, de
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració local i 15/2014, de 16 de
setembre, de Racionalització del Sector Públic i d’altres mesures de reforma
administrativa.
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
preveu que la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu
òrgan de govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les
mateixes formalitats que per a la seva aprovació.

Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals preveu que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci
s’han d’adoptar amb el vot de la majoria absoluta de membres de la corporació.
Atès que l’acord d’aprovació de la modificació dels estatuts proposada s’ha
sotmès per part del Consorci Localret a informació pública, de forma conjunta,
pel termini de trenta dies, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya núm. 6770, de 15 de desembre 2014.
Pels motius anteriorment exposats, el Ple, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local
Localret, acordada per l’Assemblea General d’aquest Consorci en sessió
plenària de 27 de novembre de 2014, en els termes exposats anteriorment.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Localret per al seu
coneixement i efectes escaients.
2.- RATIFICACIÓ DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS
DEL CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES
COMARQUES DE GIRONA (CILMA) (EXP 15/14 SISÈ).
El CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES
COMARQUES DE GIRONA (CILMA), associació d’ens locals del que forma
part aquest Ajuntament, ha comunicat que la seva Assemblea General ha
aprovat, en data 25 de novembre de 2014, un acord de modificació dels
Estatuts de l’entitat, a fi de donar compliment a la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL) i
per cercar la millora de determinats aspectes de funcionament de caràcter més
operatiu, i sollicita que l’esmentat acord es sotmeti a la consideració i
aprovació del Ple de tots els seus membres, per a la seva ratificació.
Les modificacions fan referència, per una banda, a la reducció del nombre de
membres de la Junta Executiva fins a 15, ja que el nombre de 18 que
estableixen els vigents Estatuts no s’adiu amb les prescripcions de la LRSAL. I
per altra banda, es modifiquen qüestions relatives a l'aprovació de les actes, al
quòrum de constitució de Junta Executiva i Assemblea General, al quòrum
d'aprovació en cas de modificació d'estatuts i altres acords d'especial
transcendència, a la possibilitat de delegació del vot per a sessions concretes, i
al repartiment de facultats entre Assemblea, Junta Executiva i President.
Els vigents estatuts de l’Associació (art. 27) i el Decret 110/1996, de 2 d’abril,
que regula les Organitzacions Associatives d'Ens Locals (art. 15), estableixen
que per modificar els Estatuts es necessita l’acord del Ple de cadascun dels
ens locals associats, adoptat per majoria absoluta.
Pels motius anteriorment exposats, el Ple, per unanimitat, ACORDA:

Primer.- RATIFICAR la proposta de modificació dels Estatuts del CONSELL
D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES COMARQUES DE
GIRONA (CILMA), aprovada per la seva Assemblea General en sessió de 25
de novembre de 2014.
Segon.- Aprovar la modificació dels articles 13.1, 14,15, 17, 18, 25.2 i 4, 26, 27
i 29.1 dels Estatuts del CILMA, que quedaran redactats de la següent forma:
Article 13
1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus
membres en formen part per dret propi i irrenunciable, amb un
representant cadascun, llevat la Diputació, que en tindrà tres. Els
representants de les comarques i els municipis associats
necessàriament hauran d'ésser alcaldes o regidors. Els
representants podran delegar l'assistència i el vot, per escrit i per a
cada sessió; la delegació es podrà fer en un altre membre de
l'Assemblea o en una tercera persona; cap membre no podrà rebre
més de cinc delegacions.
2. (..)
3. (..)
4. (..)
Article 14
L’Assemblea General té les facultats següents:
a) Modificar els Estatuts.
b) Elegir el president.
c) Elegir i separar els membres de la Junta Executiva
representants de les comarques i dels municipis associats, de
conformitat amb l’art. 16, i controlar-ne l'activitat.
d) Aprovar el pla d'actuació general de l'Associació
e) Aprovar el pressupost i la liquidació de comptes anuals i també
adoptar els acords per a la fixació de la forma i l'import de la
contribució al sosteniment de l'associació i aprovar la gestió feta
per l'òrgan de govern.
f) Acordar la dissolució del Consell.
g) Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n.
h) Sollicitar la declaració d'utilitat pública.
i) Aprovar el reglament de règim interior.
j) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb expedient previ,
dels associats.
k) Conèixer les sollicituds presentades per ésser soci, així com
les baixes d'associats per una raó distinta a la de separació
definitiva.
l) El nomenament dels titulars de Secretaria, IntervencióTresoreria i Secretaria Tècnica.

La relació de les facultats que es fa en aquest article, té un caràcter
merament enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea
General.
Article 15
1. La Junta Executiva regeix, administra i representa el Consell, i
estarà formada pel President i un màxim de 14 vocals. Els vocals
seran elegits per l'Assemblea General d'entre els seus membres,
d'acord amb les regles següents:
 3 vocals seran els 3 representants de la Diputació de Girona
 8 vocals representaran cadascuna de les comarques
esmentades a l'article 6, i l'elecció haurà de recaure sobre
algun dels ens locals de la comarca representada
 3 vocals representaran els municipis associats, i se n'elegirà un
per cadascun dels trams següents:
▪ municipis fins a 1.000 habitants
▪ municipis entre 1.001 i 5.000 habitants
▪ municipis amb població superior a 5.000 habitants
Cada municipi pot presentar una candidatura i l'Assemblea
elegirà per votació
 Tots els esmentats càrrecs han d’ésser exercits per persones
diferents.
2. El nomenament i el cessament dels càrrecs els ha de certificar el
secretari, amb el vistiplau del president, i s'han de comunicar al
Registre d'Associacions.
Article 17
La Junta Executiva té les facultats següents:
a)Representar, dirigir i administrar el Consell de la manera més
àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions
preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes,
instruccions i directrius que estableixi l'Assemblea.
b)Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença
davant els organismes públics i per exercir tota mena d'accions
legals i interposar els recursos pertinents.
a) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos del
Consell.
b) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de
les quotes que els membres del Consell han de satisfer.
c) Proposar a la Presidència la convocatòria de les assemblees
generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi
adoptin.
d) Proposar a l'Assemblea General el Pla d'actuació general

e) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a
l'Assemblea General perquè els aprovi i confeccionar els
pressupostos de l'exercici següent.
f) Contractar els béns i serveis que l'associació pugui necessitar;
es podran adoptar criteris i límits per tal de delegar en el
President algunes d'aquestes facultats.
g) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis
funcionin amb normalitat.
h) Establir grups de treball que es cregui convenients per
aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de
l'associació i autoritzar els actes que aquests grups projectin
dur a terme.
i) Nomenar els vocals de la Junta Executiva que s'hagin
d'encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos
grups.
j) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes
públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
- subvencions o altres ajuts.
- l'ús de locals o edificis adients per a les seves activitats.
k) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst
els Estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de
l'Assemblea General.
l) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda específicament
a algun altre òrgan de govern del Consell o que li hagi estat
delegada expressament.
Article 18
1. El President de l'Assemblea General i de la Junta Executiva serà
elegit per l’Assemblea d’entre els seus membres.
2. Són pròpies del president les funcions següents:
a) Dirigir i representar legalment el Consell, per delegació de
l'Assemblea General i de la Junta Executiva.
b) Presidir i dirigir els debats tant de l'Assemblea General com
de la Junta Executiva.
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea
General i de la Junta Executiva.
e) Ordenar els pagaments vàlidament
f) Executar els acords de la Junta Executiva i, en el seu cas,
de l'Assemblea General
g) Contractar béns i serveis, amb els criteris i límits que estipuli
la Junta Executiva
h) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol
establiment de crèdit o d'estalvi i disposar dels fons que hi
hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina
a l'article 36.

i) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de
l'Associació.
j) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a
les quals el deleguin l'Assemblea General o la Junta
Executiva.
3. En cas d'urgència, el President podrà prendre acords en qüestions
reservades a la Junta Executiva, que després hauran de ser ratificats
per aquesta.
4. Els vicepresidents primer i segon, que substituiran el president en
cas de vacant, absència o malaltia, els elegirà, de forma successiva,
la Junta Executiva d’entre els seus membres.
Article 25
1. (..)
2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data
de la reunió, individualment i per escrit, adreçada al domicili que
consti en la relació actualitzada d'associats que ha de tenir
l'associació. Cinc dies abans, com a mínim, tota la documentació
necessària ha d'estar a disposició dels socis al local social.
3. (..)
4. El secretari redacta l'acta de cada reunió, que contindrà un
extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat
numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.
L'acta haurà de ser aprovada, dins el termini de quinze dies, pel
president i per dos interventors designats a l'efecte per la pròpia
Assemblea, i seguidament serà comunicada a tots els ens locals
associats.

Article 26
Perquè l’Assemblea General es pugui constituir vàlidament en
primera convocatòria, a l’efecte de la realització de les sessions,
deliberacions i presa d’acords, cal la presència de la meitat més un
dels membres associats, havent de ser-hi presents el president i el
secretari o les persones que els substitueixin.
En segona convocatòria, que tindrà lloc mitja hora després, quedarà
vàlidament constituïda amb la presència de tres membres a més del
president i del secretari.
Un mínim no inferior al 10 % dels associats pot sollicitar a l'òrgan de
govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per
tractar. La sollicitud també es pot fer directament a l'Assemblea, que
decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar

acords respecte als punts no inclosos en l'ordre del dia, si així ho
decideix la majoria de les persones presents.
Article 27
1. (..)
2. (..)
3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la
modificació dels Estatuts, la constitució d'una federació amb
associacions similars o la integració en una de ja existent, cal el vot
favorable de les dues terceres parts dels socis presents.
4. Per a modificar els Estatuts es necessita l’acord dels plens de les
entitats locals, adoptat per majoria absoluta.

Article 29
1. La Junta Executiva queda constituïda vàlidament en primera
convocatòria, si ha estat convocada amb una antelació mínima de
dos dies i hi ha un quòrum de la meitat més un. A falta de quòrum,
se celebrarà en segona convocatòria mitja hora més tard i serà
suficient la presència de dos membres a més del president i del
secretari.
2. (..)
3. (..)
Els apartats no transcrits dels anteriors articles no son objecte de
modificació.
Tercer.- Encomanar al CILMA la realització dels tràmits següents:
a) Publicació al BOP de Girona, i una referència al DOGC, de
l’acord d’aprovació i del text dels Estatuts modificats, una
vegada es compti amb els acords de ratificació de tots els ens
associats.
b) Remissió de l’acord de modificació a la Direcció General
d'Administració Local, als efectes de modificar les dades del
Registre d'organitzacions associatives d'ens locals

3.- APROVACIÓ ANNEX ECONÒMIC PER A L’ANY 2015 DEL CONVENI DE
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES ENTRE L’AJUNTAMENT DE FONTANALS
DE CERDANYA I EL CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA, PER A LA
PRESTACIÓ DELS SERVEIS MUNICIPALS DE TRACTAMENT DE RESIDUS
SÒLIDS MUNICIPALS (VALORACIÓ, DISPOSICIÓ I REBUIG), RECOLLIDA
SELECTIVA MUNICIPAL I SERVEI DE DEIXALLERIA COMARCAL (4/15 TER)
El Ple de l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya va acordar, en sessió de data
12 de desembre de 2000, la delegació a favor del Consell Comarcal de la
Cerdanya de les competències que té atribuïdes per les lleis de règim local i
que són necessàries per a la prestació dels referits serveis municipals, en
aprovar el conveni de delegació i el seu annex econòmic, i va facultar l’Illm. Sr.
Alcalde-President per a la seva signatura.
En el conveni es determina que anualment, Consell Comarcal especificarà i
concretarà el pressupost d’explotació amb inclusió de totes les despeses dels
serveis delegats, en fixar el preu/tona que s’aplicarà durant aquell exercici, i ho
notificarà a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya, amb la incorporació com a
annex econòmic al conveni, del qual formarà part, i que serà signat per
ambdues parts.
Vist que el consell Comarcal ha tramès el corresponent Annex Econòmic per a
l’any 2015, el qual fixa els següents preus:
Gestió abocador
Cànon Ajuntament
Recollida selectiva+deixalleria
Tractament de lixiviats
Cànon Agència de Residus
SUMA
Despeses de Gestió 5%
TOTAL

20,20
10,00
12,50
20,58
19,10
82,38
4,12
86,50

Preu per l’exercici 2015..............................86,50 €/tona
De conformitat amb el Conveni de delegació, el Ple, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Aprovar l’Annex econòmic per l’any 2015 del conveni de delegació de
competències entre l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya i el Consell
Comarcal de la Cerdanya, per a la prestació dels serveis municipals de
tractament de residus sòlids municipals (valoració, disposició i rebuig), recollida
selectiva municipal i servei de deixalleria comarcal, el qual fixa els següents
preus:
Gestió abocador
Cànon Ajuntament
Recollida selectiva+deixalleria
Tractament de lixiviats

20,20
10,00
12,50
20,58

Cànon Agència de Residus
SUMA
Despeses de Gestió 5%
TOTAL

19,10
82,38
4,12
86,50

Preu per l’exercici 2015.........................86,50 €/tona
Segon.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal.
Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura de l’Annex econòmic pel
2015.
4.- DONACIÓ DE COMPTES APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ
ORDENANÇA FISCAL IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (102/14).
L’Alcalde dóna compte que en data 28/11/2014 es va aprovar provisionalment
l’expedient de modificació de les següents ordenances fiscals:
-

Impost sobre béns immobles.

El citat expedient ha estat exposat al públic durant un termini de TRENTA
DIES HÀBILS, des del dia 16/12/2014 fins al dia 4/02/2015, i que s’ha publicat
l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 238 de data
15/12/2014 i al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i de la web municipal.
Durant l’esmentat termini d’exposició NO s’han produït al.legacions, per la qual
cosa, i de conformitat amb l’acord d’aprovació provisional aquest expedient
resta definitivament aprovat.
Els regidors assistents a la sessió dels grups CIU i End-Cerd es donen per
assabentats i manifesten la seva conformitat i el regidor d’IFC-AC-PM, només
es dóna per assabentat.
5.- DONACIÓ DE COMPTES APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 4 DEL PRESSUPOST 2014 (EXP.- 103/2014)
Per l’Alcaldia s’informa que l’expedient referent a l’aprovació inicial de
l’Expedient de Modificació de crèdits núm. 4 del Pressupost General 2014 ha
estat exposat al públic durant un termini de 15 DIES HÀBILS, des del dia
19/02/2015 al dia 11/03/2015, i que s’ha publicat l’anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Girona núm. 33 de data 18/02/2015 i 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 no havent-se presentat
al.legacions en el tràmit d’informació pública, de conformitat amb l’acord del Ple
de data 28/11/2014, l’Expedient de Modificació de crèdits núm. 4 del
Pressupost General 2014 (Exp 103/2014) resta definitivament aprovat en data
12 de març de 2015.
El Ple es dóna per assabentat.

6.- APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST 2015 (EXP.-123/14).
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 2015, 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 2015.
Vist que el Pressupost apareix anivellat per import total d’ 897.000,00€ segons
el desglòs que consta a l’expedient.
De conformitat amb aquests antecedents, el Ple per sis vots a favor dels
regidors dels grups CIU i END-CER i una abstenció del regidor d’IFC-AC-PM,
ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient del Pressupost de l’Ajuntament per al
2015, 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 2015 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.
7.- 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 assistents a la sessió i una abstenció del regidor d’ IFC-AC-PM.

8.- PROPOSTA D’ACORD DE
L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE
CERDANYA D’ADHESIÓ A LA 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) (EXP. 16/13 BIS).

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

P2

Euros/ kW i any
P3

P1

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A)
152,356
177,553

Sublot 2 (2.1A)
86,943 Sublot 3 (2.1 DHA)

150,938
183,228

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

P2

P3

15,754249 9,452549 6,301700
35,517224
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
P5
P6
3.1A
25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000
6.1
17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837
(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).
Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i sense IVA)

T.A.
3.1A

PRODUCTE
TP-DH3C

PREUS ENERGÍA (€/MWh)
P1
P2
P3
138,231 119,319 85,149

P4
0,000

P5
0,000

P6
0,000

6.1

TP-DH6B

171,405

138,415

114,815

69,52
90,875 84,756 0

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 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, 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 de tots els seus membres,
ACORDA

Primer.- Que l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya s’adhereix a la segona
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 dotze mesos, que va des de l’1 d’abril de 2015 al 31 de març de
2016, amb les següents condicions econòmiques:
Terme d´energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)
P1

P2

Preus (€/kW i any)

P3

P1

128,231 104,533 71,364 Sublot 1 (3.0A)
149,737
171,804

88,478 Sublot 3 (2.1 DHA)
133,442

153,119

Sublot 2 (2.1A)

Sublot 4 (2.0 A)
68,202 Sublot 5 (2.0DHA)

40,728885

P2

P3

24,437330 16,291555

44,444710
44,444710
42,043426
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.
Segon.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al
Consorci Català pel desenvolupament Local (Carrer València, 231, 6ª, 08007,
Barcelona).
Tercer. Notificar aquest acord a Endesa Energia , SAU com empresa
adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament
d’electricitat.
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 les sessions de data 13 de gener de 2015 i 24 de febrer de
2015, de les quals s’ha repartit l’acta amb la convocatòria del Ple.
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.
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

ASSUMPTE
Llicència d'obres per arranjar cuina, el paviment de la
planta baixa i el bany. C/ Escomelles,11 porta 11.
Vicens Muñoz Casanova

102

18/12/2014

LO 43/14

103

24/12/2014

EXP. 93/14

104

24/12/2014

105

29/12/2014

106

30/12/2014

107

30/12/2014

1

09/01/2015

2

09/01/2015

Anul.lat/deixat sense efecte.
EXP. 89/12,
Assabentat inici activitat ramadera extensiva bovina
LO 40/13
Joan Giraut Parc. 26 Pol 5.
EXP. 43/05 i Assabentat inici activitat pensió d'una estrella Mobles
LO 48/05
Muñoz Clapés, SL. C/ Rufaca, 6 Escadarcs.
Aprovació modificació 5 pressupost 2014 per
EXP. 105/14
transferència de crèdits.
Assabentat Primera ocupació habitatges 2,3 Cal
Crestaire, C/ Estoll, 5 d'Escadarcs. Margarita Puig
Ribot.
LO 26/05
Assabentat Primera ocupació habitatge C/ Closeta, 2
LO 48/05
d'Urtx. Cal Fuguet, SL.

3

09/01/2015

Exp. 2/15

4

29/01/2015

Exp. 83/15

5

30/01/2015

LO 1/02

6

02/02/2015

Exp. 83/15

7

09/02/2015

Exp. 83/15

8

10/02/2015

Exp. 10/15

9

10/02/2015

Exp 42/15
cinquè

10

16/02/2015

Exp. 45/15

11
12

19/02/2015
19/02/2015

Exp 83/15
Exp 17/15

13

03/03/2015

Exp. 10/15

14
15

03/03/2015
09/03/2015

LO 1/15
Exp. 6/15

16

11/03/2015

LO 3/14

Aprovació sol.licitud alta Servei e-FACT.

Convocatòria Junta Govern ordinària gener.
Autorització de pas al Club Canicross Gosesport
Catalunya el dia 21 de marc de 2015
Assabentat Primera ocupació habitatge C/ Puigmal, 1
del Vilar d'Urtx. Pere Martí Costa.
Autorització de pas a la Volta Ciclista a Catalunya el
dia 26 de març de 2015
Autorització de pas a la 3a Edicció de la Triatló Blanca
de Muntanya el dia 05/04/2015
Sollicitud de subvenció per actuacions en matèria
forestal. Gestió Forestal Sostenible. Diputacio de
Girona.
Sollicitud de subvenció per al finançament de les
despeses derivades de l'ús del consultori local.
Dipsalut.
Sollicitud de subvenció per a l'organització de
festivals i trobades nacionals de cultura popular i
tradicional. Trobada gengantera i grallera de
Queixans. Oficina de suport a la iniciativa cultural.
Generalitat de Catalunya.
Autortizació de pas a la 36a Marxa cicloturista, ruta
Pirinenca de les Tres Nacions el dia 21 de juny de
2015
Convocatòria Junta Govern ordinària febrer.
Sollicitud de subvenció per actuacions en camins
rurals (sega de marges de camins rurals i prevenció
d'incendis forestals). Diputació de Girona.
Llicència d'obres pel tancament d'un porxo amb
parets i vidrieres al Camí Mas d'en Serra, 18 Casa 3
propietat de Maria Angels Forga Alart
Convocatòria Ple ordinari març.
Sol.licitud pròrroga de llicència d'obres. Francesc
Garcia Salvado

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

