ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE
CERDANYA CELEBRADA EN DATA 28/03/2017

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm: 1/2017
Caràcter: ordinària
Data: 28 de març de 2017
Horari: de 20:35 a 23:05 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial
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 L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
S’annexa fotocòpia de l’esmentada acta.
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 20/12/2016 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.- MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM (EXP.78/17).
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir.
El passat mes de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar
transformar-se en el Pacte Nacional pel Referèndum. Es va crear una comissió
executiva formada per Joan Ignasi Elena, Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc
de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar González, Francesc Pané i Carme Porta.
El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el
manifest, els objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El
manifest expressa el següent:
Manifest Pacte Nacional pel Referèndum
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té
indubtables arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat
reiteradament al llarg del temps. Avui, Catalunya està integrada en l’Estat
espanyol, el qual, per innegables raons d’història, lingüístiques i culturals, és
plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el reconeguin
així.
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més
evident davant del món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració
sostinguda, que avui recull la voluntat d’una gran majoria de la seva població.
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es
reconeix el de decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la
demanda d’una majoria de ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen
materialitzar-lo mitjançant un referèndum.
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans
mitjançant un referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la
determinació cívica, pacífica i democràtica que han expressat les
multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a favor del seu dret a
decidir.
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en
dret constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat
amb l’Estat.
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat
política dels Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible
d’interpretacions diverses, ha de ser entès com un instrument per trobar

solucions democràtiques als problemes polítics i no per crear-ne de nous o per
agreujar els existents.
Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest
MANIFEST entenem el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment
democràtic, que permet el debat polític plural, la recerca de consensos i
l’adopció final d’acords eficaços.
Per tot això:
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats
polítiques i els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les
condicions i les garanties justes i necessàries per a la celebració d’un
Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el resultat del qual haurà
de ser políticament vinculant i efectiu.
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es
manifesta la voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles
iniciatives i acords que hi sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum.
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà
la lliure expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes
de Catalunya han expressat respecte a la relació política de Catalunya amb
l’Estat espanyol.
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes
polítics. I ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les
societats modernes: el coneixement i la validació de la voluntat majoritària del
poble que s’expressa amb el vot.
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi.
Per això és necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat
de condicions entre les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.
Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de data 13 de
maig de 2013, llur adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius
que perseguia el mateix.
En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat
de manifestar l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de
Catalunya decideixi llur futur, aquest Ajuntament vol ratificar el seu compromís
amb la ciutadania de Catalunya i als valors expressats en el manifest del Pacte
Nacional pel Referèndum.
Per tot això la corporació, per unanimitat, ACORDA:
ACORDS

Primer.- Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
Segon.- Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL
REFERÈNDUM.
Tercer.- Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es
sumin al Pacte Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest.
Quart.- Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al
Parlament de Catalunya, al pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de
Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis
(ACM).
2.- ADHESIÓ A LA XARXA LOCAL SITMUN - GIRONA - SISTEMA
D’INFORMACIÓ TERRITORIAL MUNICIPAL (EXP.- 22/17).
La Diputació de Girona va aprovar per acord de ple de 20 de desembre de
2016 el protocol d’adhesió a la Xarxa Local SITMUN-Girona que es transcriu a
continuació:
“La gestió territorial és un element clau per aconseguir un desenvolupament
sostenible. El territori és un element en constant canvi, vinculat a
transformacions de la societat i de l’activitat econòmica, per aquest motiu, és
indispensable que sigui gestionat de forma coherent tenint en compte les
necessitats socials, econòmiques i ambientals de l’entorn.
Les administracions locals tenen entre les seves funcions la gestió del territori
dels seus respectius termes municipals. Els projectes de Sistemes d’Informació
Territorial (SIT), basats en tecnologia dels Sistemes d’Informació Geogràfica
(SIG), apareixen com una solució integradora de la gestió municipal en aquest
àmbit.
La utilització d’eines de gestió compartides permeten minimitzar els costos
d’implantació i manteniment, i obtenir objectius que serien molt costosos per a
cadascuna d’aquestes administracions de forma individual.
El projecte SITMUN, desenvolupat per diferents administracions europees entre
les quals destaca la Diputació de Barcelona, es va presentar al programa
d’iniciativa comunitària Interreg IIIB SUDOE obtenint finançament FEDER, per
al desenvolupament de l’eina.
Actualment a Catalunya, el SITMUN l’utilitzen la Diputació de Barcelona i la
Diputació de Lleida.
La Diputació de Girona, amb l’objectiu de facilitar l’eina SITMUN als ens locals
de la demarcació, va aprovar per acord de ple de data 20 de maig de 2014,
l’adhesió a la xarxa SITMUN per oferir un sistema d’informació territorial sense
cost per als ens locals de la demarcació adherits a la Xarxa Local SITMUN-

Girona, que incorpori totes les dades del XIFRA així com d’altres dades
alfanumèriques que puguin ser georeferenciades.
Aquest protocol d’adhesió i funcionament és l’eina mitjançant la qual els
municipis de la demarcació podran sol·licitar formar part de la xarxa i obtenir
aquest servei.
Primer.- INTRODUCCIÓ
El Ple de la Diputació de Girona de data 20 de desembre de 2016, va aprovar
la creació de la Xarxa Local SITMUN-Girona que serveix com a marc de suport
i assistència a la gestió de la informació geogràfica local, així com el protocol
d’adhesió per part dels ens locals.
Segon.- OBJECTIUS
La Xarxa Local SITMUN-Girona es proposa com un instrument per promoure
l’ús del sistema d’informació territorial municipal SITMUN als ens locals de la
província de Girona. Aquesta voluntat es recull en els següents objectius:
-

Promoure la participació en la xarxa.
Promoure l’intercanvi d’experiències i necessitats entre els ajuntaments i
ens locals de la demarcació com a usuaris de la Xarxa Local SITMUNGirona.
Posar a l’abast dels ajuntaments i ens locals de la demarcació eines que
els facilitin la gestió territorial del seu municipi o àmbit predeterminat.

Tercer.- SERVEIS DE LA XARXA
L’objectiu de la Xarxa Local SITMUN-Girona és posar a l’abast dels
ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Girona, el Sistema
d’Informació Territorial Municipal (SITMUN), com a eina per a la consulta i
anàlisi de cartografia municipal.
Concretament, la Diputació de Girona, per mitjà del Servei de Promoció
Econòmica-Diplab, posa a disposició dels membres de la Xarxa Local SITMUNGirona els següents serveis:
-

-

Accés a la plataforma SITMUN que conté: l’aplicació específica SITMUN
(eina SIG amb tecnologia web), mòduls específics per facilitar la gestió
d’informació geogràfica i la generació d’informació geogràfica segons als
estàndards establerts per la directiva INSPIRE.
Suport en la preparació de cartografies per introduir al SITMUN, per tal
de garantir-ne la seva homogeneïtzació.
Organització de jornades en l’àmbit de la Xarxa Local SITMUN-Girona.
Formació bàsica en la utilització de SITMUN.

Cinquè.- PARTICIPANTS DE LA XARXA

L’àmbit territorial de la Xarxa Local SITMUN-Girona és el de la demarcació de
Girona.
L’objectiu de la Xarxa Local SITMUN-Girona és comptar amb els ens locals de
la demarcació de Girona, que estan interessats en disposar de les eines,
serveis i recursos que els ofereix la xarxa.
Els participants han d’acceptar els requisits de funcionament i els compromisos
als quals obligui l’adhesió a la XarxaLocal SITMUN.
Sisè.- OBLIGACIONS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA RESPECTE LA
XARXA
El Servei de Promoció Econòmica-Diplab de la Diputació de Girona, pren el
paper d’impulsor i dinamitzador de la Xarxa Local SITMUN-Girona.
Des de la Xarxa Local SITMUN-Girona, s’organitzaran els circuits d’informació i
coordinació de l’actuació de la Xarxa Local SITMUN-Girona i es crearan, si
s’escau, grups de treball per debatre temes d’actualitat i per compartir
experiències en temes relacionats amb els SIT i per facilitar un intercanvi de
coneixements segons les necessitats o demandes explícites; i assistits, si es
creu oportú, per especialistes segons les qüestions que s’hagin de plantejar.
D’aquests grups de treball poden sorgir diferents temes:
- Unificar criteris tècnics en temes de cartografia.
- Proposar millores de l’eina SITMUN.
- Compartir experiències en la incorporació al sistema de les diferents
cartografies temàtiques.
- Fer consultes per a la correcta aplicació i utilització del sistema.
Setè.- OBLIGACIONS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA RESPECTE EL
SITMUN
Posar a l’abast dels ens locals la informació geogràfica disponible referida al
seu territori a través de la implantació del SITMUN. La Diputació,
provisionalment, podrà deixar sense servei de consulta als ens locals per
motius de migració, manteniment o avaria dels equips informàtics, amb un
preavís de 2 dies laborables quan això sigui possible.
Permetre la consulta de la cartografia disponible a escala municipal per part del
personal de l’ens destinatari que s’especifiqui, mitjançant les eines de consulta i
accés a la informació facilitades per la plataforma.
Permetre l‘actualització de diversos conjunts d’informació geogràfica, a través
de mòduls específics SITMUN, amb tecnologia web. Una de les informacions
cabdals que es permet actualitzar és la que fa referència a les adreces per tal
de facilitar als ajuntaments el compliment del Reial Decret 2612/1996 de 20 de
desembre, pel que es modifica el Reglament de població i demarcació de les
entitats locals.
La utilització per part de l’ens local de qualsevol dels mòduls d’actualització, no
suposarà cap responsabilitat a la Diputació de Girona derivada de qualsevol

inexactitud pel que fa al grau de revisió i/o actualització de la informació
geogràfica gestionada.
Vuitè.- OBLIGACIONS DELS MEMBRES ADHERITS
Lliurar a la Diputació els fitxers tant gràfics com alfanumèrics susceptibles a ser
incorporats al SITMUN, en el format i estructura que estableixi la Diputació. La
incorporació de la cartografia a la plataforma SITMUN no comportarà canvi de
titularitat.
Depurar i mantenir la base georeferenciada d’adreces, tant el nom del carrer
com de número de portal, ja sigui mitjançant la tramesa de la informació
mitjançant el format d’intercanvi establert per la Diputació o bé a través del
mòdul d’actualització d’informació que la Diputació posa al seu abast. La
codificació i estructura s’adequarà al que estableixin per normativa les
administracions de rang superior, fent especial èmfasi al que disposi l’INE
(Institut Nacional d’Estadística), a través del Reglament de Població. L’ens
destinatari es compromet a l’actualització del carrerer tant a nivell gràfic com
alfanumèric i a informar a la Diputació de la finalització dels treballs de
depuració inicials.
Informar a la Diputació de Girona dels usuaris que han d’accedir a la plataforma
SITMUN, especificant els diferents tipus d’accés (consulta, manteniment,
descàrrega,...).
Comunicar a la Diputació de Girona totes les baixes dels usuaris autoritzats o
qualsevol canvi en el seu correu electrònic, als efectes de no dificultar la
tramesa de comunicats.
Comunicar a la Diputació de Girona qualsevol anomalia que detectin a la
informació incorporada, per tal de facilitar-ne la seva depuració, tenint en
compte però, l’any en què ha estat realitzada. L’ens destinatari serà el
responsable de les inexactituds que puguin causar danys a tercers.
No fer un mal ús de la informació que pugui estar al seu abast a través del
SITMUN i respectar els usos limitats mitjançant convenis amb altres entitats
propietàries de les dades incorporades o, en el seu cas, obtenir l’autorització
corresponent.
Garantir el compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades Personals (LOPD) a què està subjecta la informació
alfanumèrica, si s’escau, i el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual
(LPI), aprovat pel RDL 1/1996, de 12 d’abril, a què està subjecte la cartogràfica,
d’acord amb els extrems fixats en les clàusules tercera (“Qualitat de les dades”)
i quarta (“Protecció de dades de caràcter personal”).
Novè.- PROCEDIMENT I REQUISITS PER A L’ADHESIÓ

El Ple de la Diputació ha aprovat la creació de la Xarxa Local SITMUN-Girona i
proposa als ens locals de la província, la seva adhesió per formar-ne part.
L’adhesió és farà per aprovació de l’adhesió a la xarxa i al servei (mitjançant
sol·licitud normalitzada) per part del ple de la corporació sol·licitant.
Aquesta adhesió serà efectiva per part del Servei de Promoció EconòmicaDiplab de la Diputació de Girona un cop notificat l’acord d’adhesió per part de
l’ens local.
Desè.- FUNCIONAMENT DE LA XARXA
Per a la utilització de l’aplicació, mòduls, eines i recursos que ofereix la Xarxa
Local cal l’aportació de l’acord d’ahesió al protocol per part de l’ens local
adherit.
Són drets dels membres gaudir dels serveis que ofereix la Xarxa Local
SITMUN-Girona.
Són deures dels membres respectar les condicions d’adhesió recollides en el
protocol d’adhesió i participar en l’activitat d’aquesta Xarxa i, concretament es
comprometen a:
- Aportar i compartir la seva experiència en l’àmbit del SIG.
- Participar en els grups de treball de la Xarxa, en els debats i les
reflexions.
- Assumir les responsabilitats que, directa o indirectament es derivin de
les actuacions en l’ús dels instruments que resulten de la Xarxa Local
SITMUN-Girona. Atès que la Xarxa Local SITMUN-Girona no té
personalitat jurídica pròpia, la responsabilitat que es pugui derivar
enfront tercers, a conseqüència de les actuacions derivades del
desplegament d’aquesta Xarxa és únicament imputable a l’ens executor
material i directe de les actuacions.
L’ens destinatari facilitarà la incorporació de la informació municipal
corresponent i tindrà accés a la totalitat de les dades incorporades al SITMUN
únicament a nivell de consulta i respondrà dels danys causats amb motiu de
qualsevol altre utilització no prevista en aquest conveni.
L’ens destinatari mantindrà actualitzada la informació necessària per al correcte
funcionament del Sistema d’Informació Territorial amb la freqüència i regularitat
que estableixi amb caràcter general la Diputació de Girona.
Així mateix, l’ens destinatari exonera a la Diputació de Girona de la idoneïtat de
la informació cartogràfica subministrada, així com de qualsevol eventual
inexactitud en l’esmentada informació que poguessin contenir els suports
informàtics, sense que la Diputació es faci responsable dels danys ocasionats a
l’Ajuntament o ens local cessionari de l’esmentada informació.
En el cas que l’ens local vulgui renunciar a aquest servei, cal que ho comuniqui
a l’àrea de Promoció Econòmica-Diplab de la Diputació de Girona.

Onzè.- FINANÇAMENT
El Servei de Promoció Econòmica-Diplab de la Diputació de Girona, assumeix
la gestió i coordinació de la Xarxa Local SITMUN-Girona. Per fer-ho compta
amb els seus mitjans i els recursos que consideri adients. Així mateix podrà
sol·licitar els recursos d’altres institucions.”
En base a aquests antecedents, la corporació, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Adherir-se a la Xarxa Local SITMUN-Girona.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona mitjançant la
tramesa de sol·licitud d’adhesió a la Xarxa Local SITMUN-Girona i d’accés al
servei.
3.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ PER A L’ENERGIA
SOSTENIBLE (PAES) DE FONTANALS DE CERDANYA (EXP.- 75/13)
Vist que en data 19/10/2012 el Ple de l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya
va acordar adherir-se al Pacte d’Alcaldes per una energia sostenible local.
Atès que el Pla d’Acció per a l’energia sostenible de Fontanals de Cerdanya va
ser aprovat per decret d’Alcaldia de data 10/02/2014 i que el Ple va ratificar
l’esmentat acord en data 25/02/2014.
Vist que en data 27/09/2016, el Ple de l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya
va aprovar el PAES, en la seva versió definitiva, que inclou les esmenes
proposades per l’equip tècnic de la Diputació de Girona i per CILMA (respecte a
la reducció d’emissions de CO2, les accions a executar i al pressupost total).
Atès que actualment és necessari incloure al PAES municipal les següents
actuacions per tal de poder desenvolupar-les en el futur:
- Renovació de vehicles per d’altres més eficients en la flota de vehicles
municipal.
- Instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics.
D’acord amb aquests antecedents, el Ple per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Modificar el PAES de Fontanals de Cerdanya a fi d’incloure-hi les
següent actuacions:
- Renovació de vehicles per d’altres més eficients en la flota de vehicles
municipal.
- Instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics.
Segon.- Facultar l’Alcalde tan àmpliament com en dret sigui possible per a
l’execució d’aquests acords.

Tercer.- Trametre una còpia de les noves fitxes a la Diputació de Girona per a
la seva validació.
4.- DONACIÓ DE COMPTES NOMENAMENT JUTGE DE PAU SUBSTITUT
(EXP.- 22/15 BIS).
Per l’alcalde es dóna compte que la Sala de Govern del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya de data 14/02/2017 ha acordat nomenar Jutge de Pau
Substitut de Fontanals de Cerdanya el Sr. Ramon Puig Juanchic.
En data 3/03/2017, Ramon Puig Juanchic ha efectuat el jurament del càrrec
davant el Jutge de Primera Instància del partit judicial, i en data 8/03/2017 ha
pres possessió del càrrec.

El Ple es dóna per assabentat.
5.- APROVACIÓ RECTIFICACIÓ INVENTARI GENERAL DE BÉNS DE LA
CORPORACIÓ A DATA 31/12/2016 (EXP.-49/17).
Per part de la Secretaria municipal s’ha preparat la documentació pertinent
corresponent a la rectificació de l’inventari general de béns de l’Ajuntament
referida a la data 31/12/2016.
D'acord amb l’article 222 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, cal
procedir anualment a l’aprovació de la rectificació de l’inventari general de
béns, que correspon al Ple municipal d’acord amb l’apartat 3 del mateix
precepte.
Per tot això, el Ple, per unanimitat dels assistents, ACORDA:
I. APROVAR la rectificació de l’inventari general de béns de la corporació,
actualitzat a data 31/12/2016 i formulat pel Secretari.
II. REMETRE còpia de l’esmentat inventari al Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del
Govern.
6.- DONACIÓ DE COMPTES APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST ANY
2017 (EXP.- 123/16).
L’Alcalde informa al Ple que l’expedient del Pressupost General 2017 (EXP
123/16), que inclou, previsions ingressos i despeses, les Bases d’Execució del
pressupost, la Plantilla de Personal, la relació de llocs de treball, l’Oferta
Pública d’Ocupació i l’annex d’inversions per l’any 2017, ha estat exposat al
públic durant un termini de 15 DIES HÀBILS, des del dia 29/12/2016 al dia
19/01/2017, i que s’ha publicat l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de
Girona núm. 246 de data 28/12/2016, 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 20/12/2016, l’Expedient del Pressupost General 2017 (EXP 123/16) resta
definitivament aprovat en data 20 de gener de 2017.
El Ple es dóna per assabentat.

7.- DONACIÓ COMPTES APROVACIÓ LIQUIDACIÓ EXERCICI 2016. (Exp.20/17).
Per l’Alcalde es dóna compte del decret mitjançant el qual s’aprova la liquidació
del pressupost de l’any 2016, el qual literalment recull:
“DECRET D’ALCALDIA 27 bis DE DATA 23/03/2017
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 2016, essent a 31 de desembre de 2016 el
següent resultat:
Existència en Caixa a 31/12/2016
(+) Pendent de Cobrament de l’exercici 2016
(+) Pendent de cobrament altres exercicis
(+) Altres operacions no pressupostàries
(-) Saldos de cobrament dubtós
(-) Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva
(-) Finançament afectat finalitat concreta

1.371.764,40.-Eur
369.069,96.-Eur
124.416,34.-Eur
6.325,00.-Eur
- 223.701,61.-Eur
0,00.-Eur
- 6.750,00.-Eur

Subtotal

1.641.124,09.-Eur

(+) Pendent de pagament de l’exercici 2016
(+) Pendent de pagament d’altres exercicis
(+) D’altres operacions no pressupostàries
(-) Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva
Subtotal
ROMANENT DE TRESORERIA POSITIU

41.293,58.-Eur
10.570,89.-Eur
117.252,76.-Eur
0,30.-Eur
169.117,53.-Eur
1.472.006,56.-Eur

HE RESOLT:
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici de 2016 presentada
per l’Interventor, i d’acord amb el contigut del seu informe, determinar que el
romanent de Tresoreria és positiu per import de 1.472.006,56.-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
1.472.006,56.-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.
8.- APROVACIÓ EXPEDIENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 1/2017 (EXP.11/17).
Atès que existeixen obligacions procedents d’exercicis tancats pendents de
reconèixer i liquidar segons consta en aquest expedient;
Vist l’informe de la Intervenció municipal de data 6 de febrer de 2017 en el qual
s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per fer front a les
esmentades obligacions així com la idoneïtat del present procediment;
De conformitat amb l’article 60.2 del RD 500/ 1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el capítol I del títol VI del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, el qual estableix la competència del ple per l’aprovació dels
expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits;
El Ple, per unanimitat, adopta els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm.
1/2017 per un import total de 2.882,84.-Euros, el qual comprèn les despeses
procedents d’exercicis tancats que consten a l’Annex d’aquesta proposta.
SEGON.- Aplicar els respectius imports de les despeses descrites a les
aplicacions pressupostàries del pressupost vigent indicades en el quadre
expressat a l’apartat anterior.
TERCER.- Procedir al corresponent registre comptable i prosseguir la
tramitació ordinària del procediment de despesa fins al pagament de les
expressades obligacions.
9.- APROVACIÓ BAIXA DE DRETS I OBLIGACIONS PRESSUPOSTARIS
D’ANYS ANTERIORS (EXP.- 11/17 bis)
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 31/12/2016 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.
L’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya té delegades en el Consorci Servei de
Recaptació de la Cerdanya i el Ripollès, les competències de gestió, liquidació i
recaptació de l’Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica i urbana,
Impost d’activitats econòmiques, taxes d’escombraries, impost sobre els
vehicles de tracció mecànica i l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys
de naturalesa urbana. A més, també se li encomana el cobrament en executiva
d’altres conceptes.
En compliment de l’esmentada delegació, el Consorci de recaptació, cada any
efectua el compte de recaptació a final d’any amb una proposta justificada de
baixa de drets reconeguts derivada de diversos motius (insolvència, errors,
prescripció, i altres causes derivades de la gestió previstes legalment).
Durant aquest exercici aquests saldos s’han de regularitzar a l’alça o a la baixa
per tal que la comptabilitat tingui el reflex més fidel possible a la realitat.
Els pressupostaris que cal rectificar a l’alça o a la baixa són els següents:

Exerc. Eco. Descripció
2004
116 IIVTNU

Rect. a
Augment

Rect baixa
/Altres
Drets Pend.
Causes
Cobrament
0,00 €
226,24 €

0,00 €

2010
2010
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015

112
302
112
113
302
112
113
115
116
302
113
115
302
112
113
115
116
302
112
113
115
116
302

IBI RÚSTEGA
ESCOMBRARIES
IBI RÚSTEGA
IBI URBANA
ESCOMBRARIES
IBI RÚSTEGA
IBI URBANA
IVTM
IIVTNU
ESCOMBRARIES
IBI URBANA
IVTM
ESCOMBRARIES
IBI RÚSTEGA
IBI URBANA
IVTM
IIVTNU
ESCOMBRARIES
IBI RÚSTEGA
IBI URBANA
IVTM
IIVTNU
ESCOMBRARIES

44,30 €
79,47 €
75,75 €
4.315,52 €
0,00 €
32,18 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2.571,12 €
151,21 €
562,18 €
170,28 €
0,00 €
158,08 €
4.250,41 €
2.678,00 €
10,21 €
0,00 €
435,96 €
3.351,78 €
3.134,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
291,00 €
0,00 €
455,42 €
1,94 €
523,07 €
541,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
137.324,19 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
39.743,76 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

66,13 €
285,00 €
141,22 €
8.669,03 €
1.508,00 €
141,22 €
11.696,11 €
192,21 €
68,00 €
2.036,58 €
17.409,89 €
481,51 €
2.279,00 €
170,28 €
19.002,54 €
657,86 €
4.250,41 €
2.678,00 €
194,45 €
18.505,57 €
841,22 €
3.351,78 €
3.134,00 €

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 109 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les
administracions públiques, 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 4.1.b, 82 i 40 i ss de la Llei 39/2015, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, 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,
ACORDA:
Primer.- Aprovar la rectificació de saldos a l’alça i a la baixa dels drets
reconeguts pendents de cobrament, integrats en l’agrupació de pressupostos
tancats, segons el detall individualitzat de la qual figura als antecedents
d’aquest acord.
Segon.- Aprovar els assentaments comptables que calguin per fer efectiva la
baixa dels drets i obligacions pressupostaris esmentats.
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.- PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU)

PRESENTADES

PEL

GRUP

1.- Explicacio i posada en comu de la baixada d'aigua d'estoll a Soriguerola ,
seria bo la presencia del tecnic municipal per aclarar diferents dubtes
A petició dels regidors del grup CIU, el tècnic assessor municipal, Sr. Maties
Domenjó Manuat passa a explicar a grans trets el projecte CONDUCCIÓ
D’AIGUA POTABLE D’ESTOLL A SORIGUEROLA, aclarint diversos dubtes
que plantegen els regidors assistents.
El regidor, Sr. Josep Serret manifesta que el drenatge previst es podria allargar
fins a la sèquia per evitar que l’aigua vagi pel camí tal i com passa ara.
L’Alcalde, Sr. Ramon Chia diu que es pot tenir en compte a l’hora de fer l’obra i
què, a més es pot posar grava perquè dreni.
El regidor Sr. Esteve Baqué sol.licita que el tècnic Sr. Maties Domenjó, certifiqui
que el pou d’aigua potable de Soriguerola No està connectat amb el de reg. Es
tracta de garantir que l’aigua de boca no serveixi per al reg de Soriguerola.
L’Alcalde, Sr. Ramon Chia diu que això és així i que no hi ha cap problema
perquè el tècnic ho certifiqui.
El Sr. Baqué proposa que a banda del comptador que hi ha previst a la sortida
del dipòsit de Soriguerola, se n’instal.li un altre que controli l’aigua que baixa
d’Estoll cap a Soriguerola. L’Alcalde, Sr. Chia diu que ho troba correcte i que es
pot posar.
El Regidor Sr. Baqué pregunta si s’ha previst un tub de reserva, el tècnic
manifesta que se n’ha previst un. El regidor diu que és per a electricitat i
suggereix que ja que s’ha d’obrir el camí que se’n deixi un altre en previsió per
altres serveis com per exemple gas. L’Alcalde Sr. Ramon Chia diu que s’afegirà
un tub més en previsió.
El Sr. Baqué demana si s’ha previst d’on provindrà l’aigua que ha d’arribar a
Soriguerola. Si s’ha previst que del dipòsit d’Urtx arribi a Soriguerola. Primer cal
assegurar que hi haurà aigua. El tècnic Sr. Domenjó diu que pot venir del pou
d’Estoll i d’Escadarcs-El Vilar. El Sr. Baqué diu que quan no hi ha llum a
Escadarcs no hi ha aigua, això vol dir que no està connecatat. Fa por que
Escadarcs es torni a quedar sense aigua. Per assegurar l’aigua, ells pretenien
connectar Urtx amb els Lladrers i Escadarcs i així asseguraven aigua rodada,
sense necessitat de bombar i gastar energia elèctrica. El Sr. Domenjó
manifesta que creu recordar que per cua hi havia la connexió Urtx - Els
Lladrers, que ho comrpovarà en el Pla Director de l’aigua.

2.- Tema venda parcel.la sobrera queixans
El regidor Sr. Baqué, manifesta que no veu cap necessitat de vendre. Pensa
que és més fàcil mantenir-ho i després aprofitar els m2 edificables per una altra
ocasió. Es podria modificar el planejament aprofitant aquests m2.
L’alcalde Sr. Chia diu que això no és tan fàcil. Quan hi havia els horts tenia
sentit mantenir aquesta zona però ara aquell racó és un problema. És cert que
l’Ajuntament no té cap necessitat de vendre però aquell racó és un niu de
porqueria que no té cap utilitat i l’Ajuntament n’és el responsable. D’altra banda,
recorda que a l’anterior legislatura l’Ajuntament també es va vendre
l’edificabilitat d’una zona d’Urtx i no se la va guardar. El Sr. Baqué diu que allò
era diferent que si no es venia s’havia d’urbanitzar.
El Sr. Baqué demana a l’equip de govern que s’ho replantegin i que no venguin,
en tot cas que es cedeixi i no es vengui i demana que es vagi a votació. El Sr.
Chia diu que quan tot estigui més definit es podrà anar a votació que ara no es
pot votar. Els regidors de CIU demanen que es voti i la resta de regidors que
quan estigui més definit ja es votarà.
3.- Tema potassa any hivern 2015-2016 i 2017
El regidor Sr. Esteve Baqué pregunta si és cert que s’ha tirat potassa que no
era de la normal. L’alcalde Sr. Ramon Chia respon que era sal que havia servit
per salar pernils que li van oferir. Que NO ha suposat cap cost per l’Ajuntament
ni de material ni de transport, que li van oferir un trailer i una part se la va
quedar l’ajuntament de Fontanals i l’altra se la va quedar l’Ajuntament de Ger.
4.- Estat de negociació de la renovació del contracte de l'aigua municipal
El Sr. Baqué pregunta al regidor Ignasi Bartra com està aquest assumpte. El
Sr. Bartra respon que estan en converses.
5.- Aeroclub de Cerdanya , estat de negociacions i projecte nou
La regidora Sra. Maria Garreta pregunta si hi ha alguna novetat sobre aquest
assumpte. L’Alcalde respon que el divendres passat es va tenir una reunió amb
el Director Gral d’Urbanisme, Sr. Agustí Serra, la subdirectora i el nou equip
redactor del Pla Director. Que es comença de nou la redacció del Pla Director i
que el divendres aniran a veure les instal.lacions amb l’equip redactor.
6.- Transparencia municipal ( presupost, actes,etc......)
El Sr. Baqué diu que durant la campanya es van fer moltes promeses i que no
s’ha fet res i pregunta si com a grup tenen dret a penjar escrits informatius als
taulers dels pobles. L’alcalde diu que abans cal que ell els vegi.

D.- 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 27 de desembre de 2016 i 31 de gener
de 2017, 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.
E.- 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:
110

22/12/2016 LO 40/16

111

22/12/2016 Exp. 102/16

112

29/12/2016 Exp.- 72/16

Llicència d'obres de modificació LO 1/16. Bàrbara Jané i David
Barranco.C/ Torrent, 5 d'Urtx.
Convocatòria Junta Govern ordinària desembre.

1

11/01/2017 LO 1/17

2

12/01/2017 Exp. 10/16

3

16/01/2016 Exp. 12/17

4

18/01/2017 Exp.- 112/17

5

20/01/2017 Exp.- 12/17

6

24/01/2017 LO 2/17

7

26/01/2017 Exp.- 1/17

Banco Santander, SA. Requeriment finalització execució treballs
neteja finca situada front el Carrer Baix, 10 del nucli d’Urtx.
Llicència d'obres per instal.lar calefacció, pintar, arranjar era i portal
de l'habitatge situat front el Passeig de la Ribera, 8 d'Estoll. Joan
Bober Mills
Sol·licitud subvencions en matèria de gestió forestal sostenible.
Generalitat de Catalunya.
Bonificació de l’IVTM per grau de disminució. Fiat Panda matrícula
7542JVG. Núria Llopis Cascón.
Canvi de nom títols funeraris núms. 12 i 28 del Cementiri d'Urtx.
Germans Cristòfol Bombardó.
Canvi de nom rebut escombraries Restaurant l'Estació de
Queixans. Laura Paretas
Llicència d'obres per arranjar bany de l'habitatge situat front el
Carrer Pujal, 19 d'Urtx. Ricard Permanyer Fuster.
Convocatòria Junta Govern gener.

8

02/02/2017 Exp.- 12/17

Sol.licitud exempció IVTM per discapacitat. David Vazquez Batista

9

03/02/2017 Exp.- 83/17

10

09/02/2017 Exp. 33/17 BIS

11

10/02/2017 Exp. 72/16

12

14/02/2017 LO 3/17

13

21/02/2017 Exp.- 83/17

14

27/02/2017 Exp.- 83/17

15

28/02/2017 LO 4/17

16

01/03/2017 Exp.- 83/17

Autorització marxa Cicloturista Orbea Cadí Challenge dies 10 i 11
de juny.
e-TAULER. Sol·licitud alta servei de tauler electrònic. Consorci
AOC.
Banco Santander, SA. Requeriment finalització execució treballs
neteja finca situada front el Carrer Baix, 10 del nucli d’Urtx.
Llicència d'obres per reforma d'habitatge en testera. Carrer
Fontanals, 5 de Soriguerola. Marc Giró de la Iglesia
Autorització marxa Ciclista 4 Cims dia 2 de juliol. The Bike Side,SL
Autoritzacio IV Duatló de l'aeròdrom dia 1/04/2017. Moove
foundation
Llicència d'obres per arranjament façana de l'habitatge de la seva
propietat al C/ Torrent, 4 d'Urtx. Teresa Bombardo Astor
Autortizació esdeveniment esportiu Endurada dia 28 de maig a

Fontanals de Cerdanya. Moto Club Cerdanya.
17

02/03/2017 LO 5/17

18

03/03/2017 Exp. 10/17

19

03/03/2017 Exp. 10/17

20

08/03/2017 Exp. 33/17 Ter

21

09/03/2017 EXP. 34/17

22

15/03/2017 LO 8/08

23

16/03/2017 EXP. 49/17

24

20/03/2017 Exp.- 83/17

25

20/03/2017 LO 6/17

26

20/03/2017 LO 7/17

27

22/03/2017 Exp 23/17

Llicència d'obres per finalització d'obres d'edificació al Camí del
Molí, 7 de Les Pereres. Enginyeria i Gestió,SL
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.
Sol·licitud de subvenció per finançar projectes per facilitar l'accés a
les noves tecnologies. Diputació de Girona.
Acord sol·licitud subvenció Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural 2017. Diputació de Girona.
Assabentat de comunicació de la LPO de dos habitatges al Camí
del Moli, 7 de Les Pereres. Enginyeria i Gestió,SL
Incoació de l'expedient de modificació anual de l’inventari de béns.
Autorització segona edicció cursa esportiva a peu dia 26 de març.
Klassmark
Llicència d'obres per completar tancament parcel.la, col.locar porta
metal.lica per accedir amb cotxe i pues petites al Carrer Frederic
Bernades, 14 d'Urtx.Josep Escobet Bonet
Llicència d'obres soterrament línia baixa tensió al Carrer Pujal, 7
d'Urtx. Javier Castells Garcia
Convocatòria Ple ordinari març.

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.
F.- TORN OBERT DE PARAULES.
El regidor Sr. Esteve Baqué Vidal pregunta si és cert que per Sant Jordi
s’inaugurarà el local nou del Vilar.
El Sr. Miquel Adam respon que encara no se sap la data.
El Sr. Baqué pregunta si se sap com funcionarà.
El Sr. Miquel Adam respon que hi haurà una sala de lectura amb llibres (que ja
en tenen uns tres mil), revistes i diaris, una zona per a nens, que obrirà unes
deu hores a la setmana amb personal de l’ajuntament, per això es va fer aquí
perquè no fes falta agafar més gent. Que a l’estiu es dinamitzarà amb altres
activitats.
El Sr. Baqué demana quan es presentarà el llibre que s’està editant. El Sr.
Adam diu que encara no se sap. El Sr. Baqué pregunta quin cost ha tingut i el
Sr. Adam respon que uns sis mil euros aproximadament.
El Sr. Baqué pregunta si en donaran un per cada família del poble, el Sr. Adam
diu que en pensaven donar un per cada parella a la festa de la gent gran. El Sr.
Baqué diu que el seu grup proposa donar-ne un a cada família del poble.

L’alcalde Ramon Chia diu que sí que troba bé donar-ne un a cada família que
resideixi al poble o hagi col.laborat.
La regidora Sra. Maria Garreta pregunta per què es cobra a la passejada del
romànic. El Sr. Adam respon que hi ha avituallaments preparats pels
establiments, caldrà preveure aigües i també es donarà una bossa als
participants i hi haurà un sorteig de deu entrades pel MNAC. Per cobrir
aquestes despeses es preveu cobrar.

El Sr. Serret diu que a l’últim Ple va dir que hi havia dos forats a Estoll i
l’Alcalde va dir que l’endemà hi aniria algú i que encara no s’han arreglat. El Sr.
Chia diu que té raó. Que va donar instruccions perquè es fes i no s’ha fet. Que
aquest matí ho ha tornat a dir al paleta i que es farà en breu.
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta.
El secretari

Vist i plau
L'alcalde

