ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE
CERDANYA CELEBRADA EN DATA 11/05/2015

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm: 2/2015
Caràcter: extraordinària
Data: 11 de maig de 2015
Horari: de 13:00 a 14:05 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 17/03/2015 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 DECRET D’ALCALDIA NÚM. 26 DE 27/04/2015,
MITJANÇANT EL QUAL S’APROVA EL CONVENI TIPUS DE GESTIÓ AMB EL
DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA ALIMENTACIÓ I
MEDI NATURAL PER REALITZAR LA GESTIÓ FORESTAL A LES FORESTS
MUNICIPALS DE FORMA CONJUNTA AMB LES FORESTS DE TITULARITAT
DEL DEPARTAMENT
Respecte a l’afer de referència, l’Alcalde dóna compte del decret dictat en data
27/04/2015, el qual, transcrit literalment diu:
“DECRET D’ALCALDIA NÚM. 26 DE 27/04/2015
Vist que el municipi de Fontanals de Cerdanya és titular de boscos comunals i forests d’utilitat
pública.
Atès que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca Alimentació i Medi Natural (en
endavant DAAM), és el departament de la Generalitat de Catalunya que té atribuïdes
competències en matèria forestal a Catalunya i que al mateix temps té un coneixement ampli
de la realitat i la situació forestal dels boscos objecte d’aquest conveni degut a la seva llarga
experiència en gestió forestal.

Vist el conveni tipus que consta a l’expedient que té per objecte, d’acord amb les previsions de
l’article 15 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, que el DAAM realitzi la gestió
de les forests d‘UP i comunals de propietat d’aquest Ajuntament en aquest terme municipal i
l’assoliment dels objectius marcats per la normativa sectorial estatal i de Catalunya, amb
estalvi de recursos humans i materials i amb optimització dels resultats que es puguin obtenir
dels aprofitaments.
Vist que en virtut d’aquest conveni les obligacions fonamentals que assumeixen les parts són les
següents:
Les obligacions fonamentals que adquireix el DAAM són les següents:
- El DAAM facilitarà el personal tècnic propi amb coneixements i experiència en gestió forestal
per donar suport a la gestió de les forests i aconseguir un increment de la superfície gestionada
i per tant dels aprofitaments obtinguts.
- Dels rendiments nets obtinguts dels aprofitaments forestals de fusta (preu final de venda
menys costos de extracció i transport si existeixen) en les forests relacionades a l’annex 3 de la
seva propietat, el DAAM aportarà un 100% a un fons comú per a la realització conjunta de

tasques de gestió i divulgació de les actuacions forestals. A tal efecte s’ingressarà l’import
corresponent al compte restringit de la Generalitat de Catalunya.
- Organitzar la licitació conjunta dels aprofitaments fustaners de les forests relacionades en els
annexos 1, 2 i 3 d’aquest conveni proposar la data per a la seva realització
Les obligacions fonamentals de l’Ajuntament són:
- Proposar al DAAM les actuacions a realitzar en les forests relacionades a l’annex 1 i 2 per tal
d’incloure en un pla de millores les actuacions consensuades amb el DAAM.
- En compliment de l’article 57 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya,
l’Ajuntament aportarà el 15% dels beneficis obtinguts en les forests dels annexos 1 i 2
mitjançant la gestió conjunta dels aprofitaments de la fusta (preu final de venda menys costos
de extracció i transport si existeixen) al fons comú per a la realització de tasques de gestió i
divulgació de les actuacions forestals. A tal efecte s’ingressarà l’import corresponent al compte
restringit de la Generalitat de Catalunya.
- Licitar anualment de forma conjunta amb el DAAM els aprofitaments fustaners procedents de
les forests relacionades en els annexos 1 i 2 en la data proposada per aquest últim.
Trobat conforme el text del conveni tipus, i tenint en compte el que disposen els articles 303 i
següents del Decret 179/95 ROAS, i d’acord amb l’article 53.1 k) 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,
RESOLC:
Primer.- Aprovar el text literal del conveni tipus de gestió amb el DAAM per realitzar la gestió
forestal a les forests municipals de forma conjunta amb les forests de titularitat del
Departament, tal i com figura redactat a la proposta presentada que consta a l’expedient i procedir
a la seva signatura.
Segon.-Donar-ne compte al Ple per tal que ratifiqui aquest decret.
Tercer.-Comunicar aquest acord als Serveis del DAAM a la Cerdanya i, comunicar-lo també a
la Direcció General d'Administració Local juntament amb el text del conveni aprovat.”

Un cop assabentat d’aquest assumpte, el Ple, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Donar-se per assabentat de la resolució adoptada per alcaldia,
manifestar la seva conformitat amb la mateixa i ratificar-la en tots els seus
extrems.
Segon.- Comunicar aquest acord als Serveis del DAAM a la Cerdanya per al
seu coneixement i als efectes oportuns.
Tercer.- Facultar l’Alcalde tan àmpliament com en dret sigui possible per a
l’execució d’aquest acord i per a la signatura del conveni.
2.- NOMENAMENT JUTGE DE PAU SUBSTITUT (EXP.- 22/15).
Atès que el Jutge de Pau substitut de Fontanals de Cerdanya, Sr Ignasi Bartra i
Pons ha renunciat al càrrec, per la qual cosa i de conformitat amb la normativa
vigent cal procedir a la renovació del Jutge de Pau substitut.

Atès que s’ha iniciat el procediment legalment establert, publicant-se l’anunci
de convocatòria per a la provisió de Jutge de Pau substitut al tauló d’anuncis, a
la web municipal i al BOP de Girona núm. 52 de data 18/03/2015, obrint-se un
període de vint dies hàbils, finalitzant el termini de presentació d’instàncies el
dia 16/04/2015 i que durant l’esmentat període només s’ha presentat una
sollicitud per la plaça de Jutge de Pau Substitut, signada pel Sr. Ramon Puig
Juanchic.
Vist que en data 23/03/2015 es va trametre l’esmentat edicte al Jutjat de
Primera Instància per tal que es publiqués al seu taulell d’anuncis i que el Jutjat
no ha comunicat que s’hagi presentat cap reclamació ni sol.licitud.
Atès que l’elecció del Jutge de Pau Substitut correspon al Ple de l’Ajuntament.
Atès que la persona sollicitant té les qualitats exigides per ocupar el càrrec.
Vist l’informe jurídic del Secretari-Interventor, de conformitat amb l’article 5 del
Reglament 3/1995 de set de juny dels Jutges de Pau i els arts. 99 a 103 de la
Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol del Poder Judicial, el Ple, per unanimitat
dels set membres que formen la Corporació, i per tant, complint-se el requisit
d’aprovació per majoria absoluta, acorda:
Primer.- Elegir a Ramon Puig Juanchic, Jutge de Pau Substitut de Fontanals de
Cerdanya.
Segon.- Proposar el seu nomenament a la Sala de Govern del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, per conducte del Jutge de Primera Instància
i Instrucció de Puigcerdà.
Tercer.- Delegar en el sr Alcalde tant àmpliament com en dret sigui possible per
a la realització dels tràmits necessaris per a l'execució del present acord.
3.- APROVACIÓ RECTIFICACIÓ INVENTARI GENERAL DE BÉNS DE LA
CORPORACIÓ A DATA 31/12/2014 (EXP.-49/15).
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 31/12/2014.
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 31/12/2014 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.
4.- ADQUISICIÓ DIRECTA FINQUES CONEGUDES COM A “RECTORIA
D’URTX” i “HORT DE LA RECTORIA D’URTX” (EXP.- 100/14).
En referència a aquest afer respecte al qual, el Ple de l’Ajuntament, en data
28/11/2014, va acordar adquirir les finques anomenades “Rectoria d’Urtx” i “Hort de
la rectoria d’Urtx”, composades per la casa i l’hort de la rectoria, situades front el
Carrer Major núm. 4 d’Urtx, propietat del Bisbat d’Urgell i descrites anteriorment, pel
preu total de SEIXANTA MIL EUROS //60.000,00.-EUR// per les dues finques, l’Alcalde
dóna compte que en data 27/04/2015 s’ha atorgat escriptura pública de compravenda
davant el notari de Puigcerdà, Sr. Fidel Melero Moreno de les finques esmentades pel
preu referit.
El Ple es dóna per assabentat i manifesta la seva conformitat.

5.- ADQUISICIÓ DIRECTA FINCA ANOMENADA “HORT DEL CARRE” (EXP.44/15).
Vist l’expedient incoat per a l’adquisició directa de la finca anomenada “Hort del Carre”,
propietat de JOSEP TALLAFERRO I COLL I EULÀLIA GONZALEZ FIGUERAS, la
descripció de la qual, segons el Registre de la Propietat de Puigcerdà, és:
“Un huerto llamado del CARRE, de extensión tres áreas, indivisible; linda: al Norte
con camino; al Sur y Este con José Bartra; y al Oeste con Concepción Costa Coll”.
La finca consta inscrita al Registre de la Propietat de Puigcerdà al tom 305, llibre 8, foli
24, finca 721.
Atès que l’adquisició directa de la finca està plenament justificada a la memòria
d’alcaldia que aquí es dóna per reproduïda, acceptant-se els motius justificatius que
consten a l’esmentada memòria.
Atès que segons les caractarístiques i situació de la finca, aquesta és l’única que es
pot adquirir per a la finalitat a què es vol destinar.
Vist que quan les peculiaritats dels béns, les necessitats del servei a satisfer o les
limitacions del mercat immobiliari ho requereixin, podrà procedir-se a l’adquisició
directa de béns.
Atès que de conformitat amb l’art. 30.1 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals,
cal sol.licitar l’informe previ al Departament de Governació, el qual s’ha d’emetre en el
termini màxim de trenta dies, podent-se prosseguir les actuacions si en l’esmentat
termini no s’ha emès el citat informe.
Vist que, d’acord amb la normativa, a l’expedient hi consta la corresponent valoració
pericial.

Atès que a l’aplicació pressupostària 453/600 del pressupost de l’any 2015 hi ha
consignació pressupostària suficient per a l’adquisició de la citada finca, per import de
30.230,00.-EUROS. Tot això, supeditat a l’aprovació definitiva de l’expedient de
modificació del pressupost 2/2015 (Exp.-26/15).
Vist que donada la proximitat de les eleccions municipals -tot i què no sigui necessaries considera convenient que aquest acord sigui ratificat pel nou Consistori que resulti
de les eleccions municipals.
De conformitat amb l’informe tècnic sobre la idoneïtat del terreny i la seva valoració,
l’informe del secretari-interventor, els 28, 30 i 119 del Reglament del Patrimoni dels
ens locals, i la resta de normativa de corresponent aplicació, el Ple, per unanimitat dels
seus membres, ACORDA:
Primer.- Aprovar la despesa de TRENTA MIL DOS-CENTS TRENTA EUROS
//30.230,00.-EUROS// amb càrrec al pressupost de l’any 2015 i procedir a l’adquisició
directa de la finca anomenada “Hort del Carre”, propietat de JOSEP TALLAFERRO I
COLL I EULÀLIA GONZALEZ FIGUERAS descrita anteriorment, pel preu total de
TRENTA MIL DOS-CENTS TRENTA EUROS //30.230,00.-EUR//.
Segon.- Supeditar l’eficàcia d’aquest acord als següents fets:
a) A la ratificació d’aquest acord en tots els seus extrems per part del nou Consistori
que resulti de les eleccions municipals.
b) La recepció de l’informe favorable del Departament de Governació, el qual s’haurà
d’emetre en el termini màxim de trenta dies, podent-se prosseguir amb les actuacions,
cas de no haver-se rebut l’informe en el citat termini.
c) A l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació del pressupost 2/2015 (Exp.26/15).
Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per a què signi qualsevol tipus de documents per a
l’efectivitat d’aquest acord, l’elevació de l’adquisició a escriptura pública, el pagament
del preu i qualsevol altre que sigui necessari per a l’efectivitat d’aquest acord.
Quart.- Notificar aquest acord als interessats als efectes oportuns.
6.- APROVACIÓ INSTAL.LACIÓ D’UNA PLACA HONORÍFICA A LA ZONA
ESPORTIVA DE QUEIXANS EN HONOR DEL QUE FOU ALCALDE DE FONTANALS
DE CERDANYA, IL.LM. SR. ISIDRE FORGA I RUFIANDIS
Vist que l’Il.lm. Sr. Isidre Forga i Rufiandis va ser Alcalde de Fontanals de Cerdanya
des de les primeres eleccions democràtiques celebrades l’any 1979 fins l’any 2011.
Atès que es considera convenient reconèixer la dedicació que durant tots aquests anys
va tenir per al municipi, el Ple, per sis vots a favor dels regidors dels grups CIU i ENDCER, i una abstenció del regidor d’IFC-AC-PM, ACORDA:
Primer.- Instal.lar una placa honorífica a la zona esportiva de Queixans en honor del
que fou alcalde de Fontanals de Cerdanya, Il.lm. Sr. Isidre Forga i Rufiandis.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats.

7.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PLA ORDENACIÓ
URBANÍSTICA PLURIMUNICIPAL DE LA CERDANYA (Exp.- 58/14).
Atès que l’expedient referent a la MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA ORDENACIÓ
URBANÍSTICA PLURIMUNICIPAL DE FONTANALS DE CERDANYA (Exp.58/14) va ser aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en data 22/08/2014.
Atès 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. 213
de data 7/11/2014, al diari de Girona de data 11/03/2015, al tauler d’anuncis
d’aquest Ajuntament i de la web municipal.
Vist que durant l’esmentat termini d’exposició NO s’ha presentat cap al.legació.
Vistos els informes del tècnic municipal i del secretari i d’acord amb els articles
22.2 c), 47.2 ll) LBRL; 114.3 k) del TRLMRLC; 85, 96 del TRLUC; arts. 117 i
118 del DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de
la Llei d'urbanisme; i resta de normativa concordant, el Ple, per unanimitat dels
set membres assistents a la sessió dels set que en dret formen la Corporació,
ACORDA:
Primer.- Aprovar provisionalment l’expedient “MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA
ORDENACIÓ URBANÍSTICA PLURIMUNICIPAL DE FONTANALS DE
CERDANYA (Exp.- 58/14)” que ha estat redactat a instàncies municipals i que
té per objecte modificar diversos aspectes del POUMP.
Segon.- Trametre aquest acord a la Comissió d’Urbanisme de Girona,
juntament amb una còpia compulsada de l’expedient, certificat acreditatiu del
procediment i tres còpies de la modificació acordada en suport paper i una
còpia en suport informàtic, per tal que procedeixi, si s’escau, a la seva
aprovació definitiva de conformitat amb els articles 80 i 96 del Text Refós de la
Llei d’Urbanisme de Catalunya.
Tercer.- Facultar a l'Alcalde per l'adopció de totes aquelles mesures que siguin
necessàries per a l'execució d'aquest acord.
8.- DONACIÓ DE COMPTES APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2014
(EXP.-20/15)
Per l’Alcalde es dóna compte del decret mitjançant el qual s’aprova la liquidació
del pressupost de l’any 2013, el qual literalment recull:
“DECRET D’ALCALDIA 20 DE DATA 31/03/2015
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 2014, essent a 31 de desembre de 2014 el
següent resultat:
Existència en Caixa a 31/12/2014
(+) Pendent de Cobrament de l’exercici 2014
(+) Pendent de cobrament altres exercicis
(+) Altres operacions no pressupostàries
(-) Saldos de cobrament dubtós
(-) Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva
(-) Finançament afectat finalitat concreta

834.013,59.-Eur
386.298,98.-Eur
251.873,57.-Eur
55.868,60.-Eur
- 167.182,67.-Eur
0,00.-Eur
0,00.-Eur

Subtotal

1.360.872,07.-Eur

(+) Pendent de pagament de l’exercici 2014
(+) Pendent de pagament d’altres exercicis
(+) D’altres operacions no pressupostàries
(-) Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva

14.930,01.-Eur
4.200,57.-Eur
85.983,91.-Eur
0,00.-Eur

Subtotal

105.114,49.-Eur

ROMANENT DE TRESORERIA POSITIU

1.255.757,58.-Eur

HE RESOLT:
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici de 2014 presentada
per l’Interventor, i d’acord amb el contigut del seu informe, determinar que el
romanent de Tresoreria és positiu per import de 1.255.757,58.-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
1.255.757,58.-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 de CIU i END-CERD assistents a la sessió
es donen per assabentats, manifesten la seva conformitat amb la liquidació i la
ratifiquen; el regidor d’IFC-AC-PM es dóna per assabentat de la liquidació però
no la ratifica.
9.- DONACIÓ DE COMPTES APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST ANY
2015 (EXP.- 123/14).

L’Alcalde informa al Ple que l’expedient del Pressupost General 2015 (EXP
123/14), 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 2015 ha estat exposat al públic durant un termini de 15
DIES HÀBILS, des del dia 27/03/2015 al dia 21/04/2015, i que s’ha publicat
l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 59 de data
26/03/2015, 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 17/03/2015, l’Expedient del
Pressupost General 2015 (EXP 123/14) resta definitivament aprovat en data
22 d’abril de 2015.
Tots els regidors es donen per assabentats. A més, els regidors dels grups CIU
i END-CERD, manifesten la seva conformitat.
10.- APROVACIÓ BAIXA DE DRETS I OBLIGACIONS PRESSUPOSTARIS
D’ANYS ANTERIORS (EXP.- 11/15)
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 31/12/2014 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

2008
2010
2011
2012
2013
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2012
2013
2010
2011
2012
2013

IIVTNU (Plusvàlua)
IBI URBANA
IBI URBANA
IBI URBANA
IBI URBANA
IVTM (Impost Vehicles)
IVTM (Impost Vehicles)
IVTM (Impost Vehicles)
IVTM (Impost Vehicles)
IVTM (Impost Vehicles)
IVTM (Impost Vehicles)
IIVTNU (Plusvàlua)
IIVTNU (Plusvàlua)
Taxa escombraries
Taxa escombraries
Taxa escombraries
Taxa escombraries
TOTAL

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

Drets pendents de cobrament
(Saldo deutor)
1.106,24 €
173,04 €
173,04 €
613,09 €
1.482,02 €
7,57 €
15,14 €
7,57 €
7,57 €
79,51 €
113,59 €
466,77 €
400,29 €
57,00 €
57,00 €
171,00 €
399,00 €
5.329,44 €

Causa
Altres*
Altres*
Altres*
Altres*
Altres*
Altres*
Altres*
Altres*
Altres*
Altres*
Altres*
Altres*
Altres*
Altres*
Altres*
Altres*
Altres*

* L’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya té delegada la recaptació d’aquests conceptes al
Consorci de Recaptació Cerdanya-Ripollès. Aquesta baixa s’efectua d’acord amb la proposta
de baixa de l’esmentat Organisme que consta al Compte de recaptació de 2014 on hi consta la
justificació de cada cas.

B) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
Aplicació
Interessat
Concepte

1993 1 16 213

CRISTOFOL I
BOMBARDO JOSEP

1993 1 16 619

DIVERSOS

1998 1 16 623

FLOTATS S.A.

1999 1 94 467

DIVERSOS
ARTS GRAFIQUES
MAIDEU, SL

2001 1 92 220

2004 1 92 227
TOTAL

LAICCONA, SL

PENDENT FRA.
TREBALL
ARRANJAMENT
XARXA AIGUES
INVERSIONS EN
INFRAESTRUCTURES
I ALTRES SEGONS
PROGRAMA
CERTIFICACIO
EXTRA OBRA AIGUA
LLADRERS
4RT CSRC PREMI
RECAPTACIO
SEGELLS CAUTXU
AJUNTAMENT
CONTROL
DEPURADORA
SORIGUEROLA
NOVEMBRE

Import

824,80 €

895,03 €

2.270,09 €
30,37 €
104,88 €

75,40 €
4.200,57 €

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.
- Cancellació 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,
ACORDA:
Primer.- Aprovar la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament,
integrats en l’agrupació de pressupostos tancats, per import de
5.329,44 €,
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
4.200,57 € 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.
11.- 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.
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 21 d’abril de 2015, de la qual 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

17

19/03/2015

18

26/03/2015

EXP/LO
LO 2/15
Exp. 83/15

ASSUMPTE
Llicència d'obres per arranjament de mur al Carrer Torrent, 2
de Queixans. Nuria Naudeillo Bombardo.
Autorització de pas per la realització de la IV Duatló de
l'aerodrom que és celebrarà el dia 18/04/2015
Sollicitud de subvenció campanya "Del Pla a l'Acció".
Diputació de Girona.

19

31/03/2015

EXP. 75/15

20

31/03/2015

EXP. 20/15 Aprovació liquidació pressupost 2015.

21

08/04/2015

Retorn proporcional 2n, 3r i 4rt trimestres rebut IVTM 2015
Salvador Giraut Comas i baixa rebut IVTM 2015 Victòria
EXP. 12/15 Mena Mas. (Baixes trànsit).

21
bis

15/04/2015

22

20/04/2015

23

20/04/2015

24

21/04/2015

25

24/04/2015

26

27/04/2015

27

29/04/2015

28

04/05/2015

29

05/05/2015

30

05/05/205

EXP. 37/15 Convocatòria Junta Govern ordinària abril.
Llicència d'obres per arranjar terrassa dels garatges de la
Comunitat de Propietaris Les Cases noves del Pla. Josep
Cristofol Bombardó.
LO 3/15
Llicència de parcel.lació per la segregació d'una parcel.la per
convertir-la en dos front Carrer Església 21-23 d'Estoll.
EXP. 69/11 ESTOLLRIFLIX, CB.
- LO 4/15
Devolució impost IVTM per ser un tractor i ser exempt de
pagament. Marti Bartra Robert
Exp.- 12/15
Pròrroga LO 35/07. Joan Bober Mills.
LO 35/07
Aprovació conveni de col.laboració amb la Generalitat de
EXP. 10/15 Catalunya per la gestió forestal de les forests municipals.
BIS
Llicència d'obres per fer mur de contenció de terres del jardí
amb travesses. Maria Angels Forga Alart
LO 5/15
Delegació de competències per a la celebració de matrimoni
civil en el regidor Sr. Esteve Baqué.
EXP. 39/15
Convocatòria Ple extraordinari maig.
EXP. 23/15
EXP. 46/15

Modificació núm. 1 pressupost 2015 per incorporació de
crèdits. Romanent de tresoreria general.

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

