ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE
CERDANYA CELEBRADA EN DATA 14/06/2016

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm: 2/2016
Caràcter: ordinària
Data: 14 de juny de 2016
Horari: de 20:30 a 21:45 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial
ASSISTENTS
Representants per la Llista d’Independents per Fontanals de Cerdanya Acord
Municipal (IpFC-AM):
-

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

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

Miquel Adam Comas, 1r tinent d’alcalde.

Secretari de la Corporació:
-

Albert Planella i Casasayas.

ABSENTS
Han excusat la seva absència els regidors de Convergència i unió (CIU),
senyors:
-

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

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 15/03/2016 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.- ADHESIÓ A LA “MOCIÓ DE SUPORT ALS AJUNTAMENTS INVESTIGATS
PER L’AUDIÈNCIA NACIONAL I AL DRET A DECIDIR” (EXP.- 78/16).
Vist que la Diputació de Girona ha adoptat la moció que es transcriu a
continuació:
“PLE82/000010/2016-JP; Proposta. Moció del grup de la CUP de suport als
ajuntaments investigats per l'Audiència Nacional i al Dret a Decidir.
El dret a l’autodeterminació dels pobles és un dret fonamental reconegut
pel Dret Internacional en diversos tractats. Prenent com exemple el Pacte
Internacional dels Drets Civils i Polítics de les Nacions Unides, ratificat pels
estats francès i espanyol, que en l’article 1 proclama: «Tots els pobles
tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen
lliurement el seu estatus polític i procuren també pel seu desenvolupament,
econòmic, social i cultural». Les diverses nacions de l'Estat doncs són
dipositàries d'aquest dret ja que es troben constituïdes com a pobles i per
tant com a subjecte indiscutible de dret.
Per aquest motiu el poble de Catalunya s'ha manifestat de manera massiva
els darrers anys i el Parlament de Catalunya ha expressat, en diverses
ocasions, i de forma majoritària, el reconeixement del dret a
l’autodeterminació dels pobles així com la voluntat de recolzar l’exercici del
dret a decidir. A més a més, el poble de Catalunya, mitjançant l'aprovació
al seu Parlament de la resolució 5/X del 23 de gener del 2013 es va
reconèixer a si mateix com a subjecte de caràcter polític i jurídic sobirà.
En aquest ordre de coses i recollint així la voluntat popular
democràticament expressada, el passat 9 de novembre, el Parlament de
Catalunya va aprovar la Resolució 1/XI sobre l’inici del procés polític a
Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de
setembre de 2015. Per donar suport a aquesta Resolució, el món local de
Catalunya (ajuntaments, consells comarcals i diputacions) ha anat
aprovant una moció que, a hores d’ara, ja ha estat secundada per 280
institucions de representació local a través dels seus plens. Una
0manifestació política, una expressió plenament legítima. El món local és
sobirà i ha de poder expressar-se amb llibertat.
Arran d’aquests acords, l’Estat espanyol i determinats àmbits judicials,
clarament polititzats, han iniciat una persecució indigna contra ajuntaments

catalans i els seus regidors i regidores. A més, l’Audiència Nacional ha
obert una causa general, per investigar l’Associació de Municipis per la
Independència, l’Associació Catalana de Municipis i l’Assemblea Nacional
Catalana.
L’obstinació de la Fiscalia per judicialitzar el procés independentista
intentant obrir vies per atemorir, a través de l’amenaça d’un procés judicial,
als regidors i regidores dels nostres Ajuntaments s’ha vist emparada pel
Magistrat Ismael Moreno del Jutjat Central d’Instrucció 2 de Madrid amb
l’excusa de les resolucions aprovades en suport a la Resolució del 9N del
Parlament de Catalunya.
Així, tal i com hem vist en les darreres setmanes, mentre que altres
magistrats, com De la Mata, han optat per considerar que de cap manera
podia considerar-se com a constitutiu dels delictes de sedició o rebel·lió els
actes de suport a la Resolució del Parlament per part dels regidors amb
arguments tant contundents com que la mateixa fiscalia no havia denunciat
als parlamentaris promotors de la Resolució del 9N, el Magistrat Ismael
Moreno, -cèlebre pel cas dels «titiriteros»-, no només manté oberts tres
procediments concrets contra els Ajuntaments de Vic, Girona i Deltebre
sobre les mocions de suport al 9N sinó que, a més, és el responsable
d’una ordre genèrica als Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat per tal
que es dirigeixin als Ajuntaments del país que han aprovat mocions de
suport per tal que li aportin tota mena d’informació.”
D’acord amb aquests antecedents, el Ple
assistents a la sessió, ACORDA:

per unanimitat dels membres

Primer.- Mostrar el rebuig de l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya als
requeriments enviats per ordre de l'Audiència Nacional espanyola a gairebé
tres-cents ajuntaments catalans per haver aprovat una moció de suport a la
Declaració 1/XI del Parlament de Catalunya.
Segon.- Donar ple suport a les persones que, a causa d'aquests requeriments
puguin ser encausades o citades a declarar per part de l'Audiència Nacional,
recordant el dret fonamental a la lliure expressió.
Tercer.- Declarar, una vegada més, que el dret a l’autodeterminació és un
exercici eminentment cívic i democràtic que ha de ser reclamat i defensat des
de totes les institucions que emanen de la voluntat popular i, molt
particularment, des dels ajuntaments entesos com l’administració més propera
a la ciutadania.
Quart.- Així mateix, recolzar les mobilitzacions que es convoquin per donar
suport a les persones encausades i als ajuntaments requerits i cridar a tota la
ciutadania a participar-hi.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a la Diputació de Girona.

2.- MOCIÓ DE SUPORT A LA INICIATIVA PER A LA REFORMA HORÀRIA
(EXP.- 78/16).
Vist que la Diputació de Girona ha adoptat la moció que es transcriu a
continuació:
“PLE83/000012/2016-JP;Moció conjunta dels grups presents a la Diputació
de suport institucional a la iniciativa per a la reforma horària i creació d'un
grup de treball adscrit a Presidència.
La desorganització horària a Catalunya és resultat de la superposició dels
vells horaris fabrils, agreujats per transformacions patides pel creixement
econòmic durant el franquisme i l’impacte de les demandes pròpies dels
anys de creixement desordenat, especialment del sector dels serveis, i
també sovint, de la cultura del presencialisme al treball, o bé per la
necessitat de realitzar llargues jornades de treball per assolir salaris
adequats al cost real de la vida. Aquesta situació deriva en seriosos
obstacles per a la competitivitat i la producció empresarial, en l’augment de
riscos psicosocials de les persones treballadores, la persistència de la
divisió sexual del treball amb el manteniment de la desigualtat de gènere,
els problemes de salut derivats de la manca de son en adults i infants, els
baixos rendiments educatius, la manca de temps familiar i personal per al
lleure i la cultura, l’activisme social i en una disminució del benestar de la
societat en general.
En aquest sentit, al llarg dels darrers anys s’ha aprofundit en la recerca, i
els estudis dels quals disposem demostren que es fa del tot necessari i
urgent desfer-se de la rèmora que representa la desorganització horària
actual incapaç de fer front a la complexitat del moment present. A gairebé
tota Europa, l'horari laboral és de 8 – 9 h a 17 – 18 h, parant un màxim
d'una hora per dinar a meitat de la jornada. A l'Estat espanyol – i per tant a
Catalunya-, però, és habitual que la població treballadora s’aturi dues
hores per dinar a l’àmbit escolar poden ser tres-, i que la jornada laboral
s’allargui fins a les 19 h o les 20 h del vespre, o més enllà. Aquesta jornada
poc compactada provoca sopar a partir de les 21 h en el millor dels casos,
dificulta el temps de cura d’infants i gent gran, afebleix la participació cívica
i comunitària, impossibilita el consum i gaudi de la cultura i per descomptat
baixa l’eficiència de les organitzacions. El prime time televisiu s’acomoda a
horaris que fan reduir les hores de son. En definitiva se solapa el temps
personal i el temps de descans. A més, aquesta organització del temps de
vida quotidiana no
té l’origen en el clima, un mite que es desmunta tot sol comprovant que a
Portugal, Marroc, Itàlia o Grècia se sopa a les 19-20h del vespre.
Per altra banda, a Europa fa algunes dècades que va començar la
substitució dels horaris nascuts amb l’era industrial per uns altres adaptats
i flexibles a les necessitats d’igualtat i productivitat i participació de la

ciutadania, i diversos estudis de la Fundació Europea per a la Millora de les
Condicions de Vida i de Treball (Eurofound amb dades d’Eurostat mostren
que estan avançant en el bon camí, tot i que hi ha diferències entre estats
segons els models adoptats. Al nostre país el debat tot just s’inicià fa uns
anys i ara sembla que se’n pren consciència de manera més àmplia en un
context de crisi en què cal trobar fórmules d’optimització dels recursos
escassos, però sobretot, en què cal proposar estils de vida no determinats
exclusivament per una compulsió productivista i consumista. L’ordre horari
hauria de ser la norma, i la flexibilitat individualitzada l’excepció en tots els
àmbits. Establir un horari racional generalitzat, hauria de ser la norma a
aplicar en tots els àmbits socials i econòmics, públics i privats, sense
perjudici de que es reconeguin després determinades situacions de
flexibilització horària, i per tant, excepcions a les normes generals, per
atendre determinades situacions personals o de determinats col·lectius.
En aquest context és on s’ha posat en marxa la Iniciativa per a la Reforma
horària, reconeguda pel Govern de la Generalitat de Catalunya com a la
plataforma interlocutora en aquesta qüestió. L’objectiu fonamental és
impulsar uns horaris beneficiosos per a les institucions, les empreses i la
ciutadania. Cal, en definitiva, passar d’uns horaris propis de l’era industrial
a uns que s’adaptin a les necessitats de la nova societat del coneixement i
del consum, amb més complexitat social i augment progressiu de les
desigualtats.
Per l’anteriorment exposat, la corporació, per unanimitat, ACORDA:
Primer. MANIFESTAR el suport institucional amb l’adhesió de la Diputació
de Girona a la Iniciativa per a la reforma horària.
Segon. CREAR un grup de treball, amb representants dels treballadors i
amb presència de tots els grups, adscrit a la Presidència per analitzar els
horaris de la Diputació de Girona i dels municipis que s’hi adhereixin, així
com l’elaboració de propostes en la línia de la Iniciativa per a la reforma
horària.
Tercer. Impulsar una estratègia de comunicació per donar a conèixer les
propostes i mesures que proposa Iniciativa per a la reforma Horària en els
ajuntaments.
Quart. Notificar el present acord a tots els treballadors de la Diputació, als
221 municipis de la demarcació, a la presidenta i als grups parlamentaris
del Parlament de Catalunya i als impulsors de la Iniciativa per a la reforma
Horària.”
Atès que la Federació de municipis de Catalunya (FMC) i a l’Associació de
municipis i comarques de Catalunya (ACM), han adoptat resolucions en el
mateix sentit.

D’acord amb aquests antecedents, el Ple
assistents a la sessió, ACORDA:

per unanimitat dels membres

Primer.- MANIFESTAR el suport institucional amb l’adhesió de l’AJUNTAMENT
DE FONTANALS DE CERDANYA a la iniciativa per la reforma horària.
Segon.- SOL.LICITAR a la Diputació de Girona, a la Federació de municipis de
Catalunya (FMC) i a l’Associació de municipis i comarques de Catalunya
(ACM), que informin a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya dels treballs i les
propostes en línia de la iniciativa horària que els grups de treball creats a
l’efecte realitzin a fi de tenir-ne coneixement i poder efectuar les pròpies
propostes, si s’escau.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a la Diputació de Girona, a la Federació de
municipis de Catalunya (FMC) i a l’Associació de municipis i comarques de
Catalunya (ACM).
3.- DONACIÓ DE COMPTES SENTÈNCIA 2A INSTÀNCIA RECURS
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 321/2014 INTERPOSAT PER DELEGACIÓ
DEL GOVERN A CATALUNYA (64/13 BIS).
Respecte a l’afer de referència, l’Alcalde informa al Ple que en data 22 d’abril
de 2016, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ha dictat sentència
mitjançant la qual es s’estima el recurs d’apel.lació interposat per la
DELEGACIÓ DEL GOVERN A CATALUNYA contra la sentència dictada en
data 16 de juny de 2015 pel Jutjat Contenciós núm. 1 de Girona, la qual es
revoca, i, en conseqüència es CONDEMNA a l’Ajuntament de Fontanals de
Cerdanya a que cessi l’incompliment de la legalitat vigent en matèria de
banderes, i actuar conforme al que preveuen els articles 3 i 4 de la Ley
39/1981, de 28 d’octubre, art., 8.2 de la LO 6/2006, de 19 de juliol, EAC, i
normes concordants, havent d’onejar a l’exterior de l’edifici consistorial les dues
banderes oficials diàriament amb caràcter de permanència. Tot això amb
imposició de les costes de 1a instància fins a un límit de 2.000,.-Euros.
El Ple es dóna per assabentat.
4.- Proposta d’acord d’aprovació de la relació de béns patrimonials i
registre d'interessos, per a la seva inclusió al portal de la transparència
(Exp.- 84/15).
1. ANTECEDENTS
1.1 La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern estableix la transparència com un dels eixos
principals, i entesa com l’acció proactiva de l’Administració de donar a
conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves
obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti
més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió

que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la
participació en els assumptes públics. El mitjà que és necessari per al seu
compliment s’anomena Portal de la Transparència.
1.2 El portal de la transparència ha de recollir tota la informació establerta per la
llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern i, concretament el l capítol II del títol II.
1.3 Una de les obligacions és la publicitat de Les retribucions, indemnitzacions i
dietes, les activitats i els béns dels membres del Govern, dels alts càrrecs
de l’Administració pública i del personal directiu dels ens públics, les
societats, les fundacions i els consorcis, i les indemnitzacions que han de
percebre en deixar d’exercir el càrrec.
1.4 Aquesta obligació fa necessària que per donar compliment a la normativa
de protecció de dades personals es defineixin els continguts de caràcter
personal que han de ser publicats i que afecten als càrrecs electes i
eventuals de confiança de l’Ajuntament.
2. FONAMENTS JURÍDICS
2.1. L’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local.
2.2. L’article 163 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.
2.3. Els articles 30 i següents del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’organització funcionament i règim jurídic de
les entitats locals.
2.4. L’article 11.1.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.
Vistos aquests antecedents, el Ple, per unanimitat dels quatre membres
assistents a la sessió dels set que en dret formen la Corporació, adopta els
següents:
ACORDS
PRIMER. Aprovar els models de relació de declaració de béns patrimonials i el
model de declaració d’activitats que proporcioni o pugui proporcionar ingressos
econòmics als càrrecs electes i als càrrecs eventuals de confiança, per tal que
siguin objecte de publicació en el portal de la transparència, i els quals
s’adjunten com annex al present acord.
SEGON. Aquest model de relació de declaració de béns patrimonials i activitats
seran vigents mentre no s’adopti un nou acord plenari que el modifiqui.
5.- APROVACIÓ DE L’AVANTPROJECTE “PLA DE FOMENT TERRITORIAL DE
TURISME DEL TERME MUNICIPAL DE FONTANALS DE CERDANYA” i

“EQUIPAMENT POLIVALENT AL VILAR D’URTX” I SOL·LICITUD AL CONSELL
COMARCAL DE LA CERDANYA PER LA SEVA INCLUSIÓ AL PROGRAMA
OPERATIU DE FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER)
CATALUNYA 2014-2020
El Programa Operatiu del FEDER Catalunya 2014-2020 té com objectiu la promoció
d’un creixement intel·ligent, sostenible i integrador del territori, en línia amb les
directrius marcades per l’estratègia Europea 2020 de la Comissió Europea i la seva
translació a Catalunya; i és clau perquè Catalunya avanci en la implementació de
l’estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020) i en la consecució dels objectius 2020.
El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya va publicar al DOGC núm. 7078, de 14 de març de 2016
l’ordre GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per
seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO
FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, i s’obre la convocatòria.
El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 15 de març de 2016 i finalitza el 15
de juny de 2016.
Les operacions subvencionables no es poden haver iniciat abans de l’1 de gener de
2014 i han d’estar executades i pagades el 31 de desembre de 2020.
Les operacions susceptibles de rebre subvenció han de complir els requisits següents:
a) S'han d'adequar als objectius específics i les prioritats d'inversió establerts en el
Programa operatiu i en els documents que els despleguen.
b) L'operació pot adoptar les modalitats d'inversió, d'adquisició de maquinari,
realització d'estudis, treballs tècnics i actuacions de demostració i/o difusió. Totes les
actuacions s'han de poder lliurar totalment per a l'ús públic, una vegada hagi estat
executada l'operació objecte de cofinançament.
c) L'operació presentada per obtenir cofinançament ha de tenir entitat com a tal i no
ser una mera agregació de despeses sense una relació o objectiu que la identifiqui
com a operació.
L'import de la subvenció s'estableix en un percentatge de fins a un màxim del 50% de
la despesa elegible, en la qual no computa l’IVA. Les entitats locals beneficiàries han
de presentar un pressupost amb una despesa elegible mínima d'un milió d'euros i
màxima de quatre, per operació.
Pel que fa al món local, el PO FEDER preveu actuacions impulsades per les entitats
locals en el marc de l’eix prioritari 4, que té per objectiu afavorir el pas a una economia
baixa en carboni a tots els sectors; i de l’eix prioritari 6, que pretén conservar i protegir
el medi ambient i promoure l’eficiència de recursos.
Tal i com diuen les bases reguladores, les entitats beneficiàries són les diputacions,
els consells comarcals i els ajuntaments de municipis amb una població de més de
20.000 habitants de Catalunya. És d’interès del Consell Comarcal de la Cerdanya
presentar una sol·licitud en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020
amb un projecte emmarcat dins de l’eix prioritari 6 que té com a prioritat d’inversió la
conservació, protecció, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural.

Així, les actuacions s’han d’englobar en els objectius específics 6.3.1 i 6.3.2 que
prioritzen la inversió en la conservació, protecció, foment i desenvolupament del
patrimoni natural i cultural.
L'autoritat de certificació del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 farà efectiu el
pagament de la subvenció mitjançant una transferència a l'entitat beneficiària, un cop
les despeses elegibles hagin estat verificades i declarades davant la Comissió
Europea. Serà en aquest moment que el Consell Comarcal de la Cerdanya satisfarà
als ajuntaments les quanties que corresponguin a cada actuació d’acord amb el
conveni de col·laboració que signi el Consell amb cada Ajuntament participant.
Atès que és d’interès per l’Ajuntament de FONTANALS DE CERDANYA la participació
al PO FEDER de Catalunya període 2014-2020, el Ple, per unanimitat dels membres
assistents a la sessió aprova els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar l’avantprojecte de les actuacions “PLA DE FOMENT TERRITORIAL
DE TURISME DEL TERME MUNICIPAL DE FONTANALS DE CERDANYA” i
“EQUIPAMENT POLIVALENT AL VILAR D’URTX” per import CENT NORANTAQUATRE MIL SIS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT
CÈNTIMS //194.663,88.-EUR// i d’ IVA QUARANTA MIL VUIT-CENTS SETANTA-NOU
EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS //40.897,41.-EUR// que té per objecte
l’execució de les actuacions esmentades, així com la documentació que acompanya.
L’actuació proposada compleix els objectius específics marcats per l’eix 6 de l’Ordre
que regula els ajuts objecte de la convocatòria.
SEGON.- Sol·licitar al consell comarcal de la Cerdanya que, com a ens beneficiari,
incorpori a la sol·licitud l’actuació “PLA DE FOMENT TERRITORIAL DE TURISME
DEL TERME MUNICIPAL DE FONTANALS DE CERDANYA” i “EQUIPAMENT
POLIVALENT AL VILAR D’URTX” dins de les operacions susceptibles de
cofinançament en l’eix 6 del FEDER de Catalunya 2014-2020, en els termes establerts
en el programa operatiu, d’acord amb les bases reguladores que consten a l’annex I
de l’Ordre GAH/45/2016 de 7 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per
seleccionar les operacions de les entitats locals
TERCER.- En compliment de l’article 12.1 apartat h, atorgar llicència d’actuació i
disposició sobre els terrenys edificis i immobles a que fa esment l’actuació referida i
sobre el qual es fa la inversió, a favor del consell comarcal de la Cerdanya als efectes
de disposar de la capacitat per tal de poder dur a terme les actuacions objecte de la
convocatòria i durant el temps mínim exigible per aquesta. A aquests efectes es fa
constar que l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya disposa de tots els permisos i
autoritzacions necessaris per dur a terme aquestes actuacions.
QUART.- Declarar que el detall de les subvencions rebudes o sol·licitades per a
l’execució de l’actuació procedents de qualsevol administració o entitat pública o
privada és la següent:
No s’ha obtingut cap ajut per executar l’actuació.
CINQUÈ.- L’Ajuntament de FONTANALS DE CERDANYA es compromet:

-

-

-

Aprovar els convenis de col·laboració amb el Consell Comarcal de la Cerdanya
per fer efectius aquests acords que inclouran la forma de pagament del consell
als Ajuntaments de les subvencions rebudes.
No desvincular-se de l’execució de l’actuació ja que la no participació d’un dels
Ajuntaments anul·la l’aprovació del projecte presentat.
Habilitar, en l’exercici en el que es dugui a terme l’actuació, partida
pressupostària suficient per atendre les obligacions derivades de la
contractació de l’actuació. La qual cosa acreditarà mitjançant certificat de
secretaria.
Adquirir el compromís ferm d’aportació al consell comarcal de l’import de les
certificacions d’obres dins dels deu dies següents de la seva recepció per part
de l’Ajuntament.

SISÈ. Notificar aquest acord al Consell Comarcal de la Cerdanya.
SETÈ.- Facultar a l’alcalde per a la signatura dels documents necessaris per a
l’execució del present acord.

6.- APROVACIÓ RECTIFICACIÓ INVENTARI GENERAL DE BÉNS DE LA
CORPORACIÓ A DATA 31/12/2015 (EXP.-49/16).
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 31/12/2015.
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 31/12/2015 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.
7.- PLA DIRECTOR URBANÍSTIC AEROPORTUARI DE L’AERÒDROM DE
LA CERDANYA (EXP.- 31/15).
Seguidament, a instàncies de l’alcalde, per part del Secretari es procedeix a
explicar la darrera proposta de Pla Director Urbanístic de l’Aeròdrom de la
Cerdanya (PDUA) i l’estat en què es troba la seva tramitació i les gestions
efectuades des del Ple celebrat en data 29/09/2015, mitjançant el qual es va
acordar interposar un escrit d’al.legacions a l’aprovació inicial del PDUA:

En data 1/07/2015 el Conseller de Territori i Sostenibilitat, va APROVAR
INICIALMENT el Pla Director urbanístic aeroportuari de l’aeròdrom de la
Cerdanya.
En data 29/09/2015, el Ple d’aquest Consistori va aprovar la interposició de les
al.legacions que consten a l’expedient a l’esmentat Pla.
En les diverses reunions mantingudes amb l’equip redactor i representants de
la Generalitat, s’havia consensuat que abans de la resolució de les al.legacions
es mantindria una reunió amb els Ajuntaments de Das i Fontanals de Cerdanya
per tal d’informar i acabar de consensuar el document definitiu.
El divendres 1/04/16, la Sra. Rosa Ma Busquets, subdirectora general de ports i
aeroports, cap a les 12:30 h, informa a l’alcalde que el 5/04/2016, la Comissió
d’Urbanisme de Catalunya aprovaria definitivament el PDUA i convoca reunió
per dia 4/04/2016 per explicar-lo. Cap a les 14:30 h d’aquell dia s’envia la
proposta d’aprovació definitiva.
El dilluns 4/04/16, Rosa Ma Busquets explica PDUA a alcaldes. El mateix dia
s’aprova la declaració ambiental condicionada:
Compliment eficiència energètica edificis
Informe favorable organisme de conca.
Els Ajuntaments de Das i Fontanals de Cerdanya demanen empara al Síndic
de Greuges.
El dimarts 5/04/16, a instàncies Síndic de Greuges, s’ajorna l’aprovació del
PDUA.
Des de llavors, s’han mantingut reunions amb el Síndic de Greuges, amb
representants de la Generalitat de Catalunya i el concessionari de l’aeròdrom.
L’estat actual de tramitació és el següent: Pendents de fer una reunió amb
representants de la Generalitat de Catalunya per tal que –abans de l’aprovació
del PDUA-, es pugui consensuar un document.
Els membres assistents a la sessió es donen per assabentats de l’assumpte i
manifesten la seva conformitat amb les gestions efectuades.
8.- 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 unanimitat dels quatre assistents a la sessió
dels regidors d’Independents per Fontanals de Cerdanya Acord Municipal
(IpFC-AM) i Bloc Municipal de Catalunya.
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 24 de maig de 2016, de la qual s’ha
repartit l’acta amb anterioritat a la convocatòria del Ple.
Els regidors assistents a la sessió dels grups d’IpFC-AM i Bloc Municipal es
donen per assabentats, manifesten la seva conformitat amb les expressades
resolucions i ratifiquen les que així exigeixi la normativa vigent.
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:
Incoació expedient protecció legalitat urbanística Estació de Queixans.
Laura Paretas: Construcció porxo i barbacoa sense llicència.
27
28

21/03/2016 Exp 70/16
22/03/2016 Exp 12/16

Baixa rebut vehicle 2016 per baixa a trànsit. Eulàlia González Figueras.
Ford Fiesta matrícula 5088GCJ.
Sol·licitud 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 (OSIC).
Generalitat de Catalunya.
Llicència d'obres per fer un traster situat front el C/ del Just, 15 d'Urtx.
Monserrat Delcor
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23/03/2016 Exp. 45/16

30

29/03/2016 LO 10/16

31

06/04/2016 Exp 83/16

Autorització de pas a la marxa cicloturista 4 cims el dia 3 de juliol

32

07/04/2016 Exp 12/16

Declaració exempció IVTM vehicle agrícola Núria Palau Rodrigo.

33
34
35
36

07/04/2016 EXP. 75/16
07/04/2016 EXP. 75/16 bis
12/04/2016 Exp. 83/16
13/04/2016 LO 11/16

Sol·licitud de subvenció campanya "Del Pla a l'Acció". Diputació de
Girona.
Sol·licitud de subvenció per a la insta·lació de calderes i xarxes de calor
de biomassa municipals. Diputació de Girona.
Autorització de pas a la 37a marxa cicloturista de les tres nacions el dia
19 de juny. Club Poliesportiu Puigcerdà
Llicènica d'obres per enderroc parcial i consolidació. C/ de Baix, 8
d'Urtx. Núria Cot Riera

37

14/04/2016 LO 12/16

38

14/04/2016 EXP 12/16

39

25/04/2016 EXP 75/16 TER

40
41
42

EXP 75/16
25/04/2016 QUART
26/04/2016 LO 13/16
27/04/2016 LO 14/16

Llicència d'obres per enderroc parcial al C/ Sant Cosme i Damia, 3 de
Queixans. Pepita i Dolors Altimiras Campi.
Retorn parcial de l'IVTM 2016 per baixa de vehicles a trànsit. Antonio
Esteban Fages - Pere Trilles Tano, SL.
Sol·licitud de subvenció per cobrir part dels costos d'execució de
projectes aprovats per la Generalitat de Catalunya en la convocatòria
(Ordre GAH/45/2016) del Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge (Eixos 4 i 6 del FEDER). Instal·lació d'una caldera
de biomassa amb estella forestal. Diputació de Girona.
Sol·licitud de subvenció per cobrir part dels costos d'execució de
projectes aprovats per la Generalitat de Catalunya en la convocatòria
(Ordre GAH/45/2016) del Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge (Eixos 4 i 6 del FEDER). Millora de l'eficiència
energètica de l'enllumenat exterior de Fontanals de Cerdanya.
Diputació de Girona.
Llicència d'obres per reformar cuina al Carrer Major, 18 de Queixans.
Joan Giralt Zarco.
Llicència d'obres per arranjament del paviment exterior al Camí d'Estoll,
6 B d'Escadarcs. Llavacenter,SL
Llicència d'obres per arranjament de la coberta i bany de l'habiatge
situat front el Carrer Rufaca, 9 d'Escadarcs. Manel Blanch Rodenas
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28/04/2016 LO 15/16
28/04/2016 LO 16/16

Llicènica d'obres per reformar cuina,banys i pintar habitatge situat front
el carrer Mas de Munt, 11 de Queixans. Daniel Lopez Rubio
Llicència d'obres per arranjar els murs de les entrades dels garatgesC/
Mas de Munt, 17 Queixans. Comunitat Propietaris Els Campets

45

02/05/2016 LO 17/16
Sol·licitud de subvenció destinada a despeses municipals de neteja i
manteniment de carreteres i vies públiques per nevades i glaçades, any
2016. Diputació de Girona.
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02/05/2016 EXP. 50/16

47

04/05/2016 EXP 72/16

48

04/05/2016 EXP 33/16 Bis

Banco Santander, SA. Requeriment execució treballs neteja finca
situada front el Carrer Baix, 10 del nucli d’Urtx i imposició multa
coercitiva.
Sol·licitud de subvenció per finançar projectes per facilitar l'accés a les
noves tecnologies. Diputació de Girona.
Autorització cursa Cerdanya MTB Challenge dia 29 de maig. Klassmark

49
50
51

06/05/2016 EXP 83/16
06/05/2016 EXP 83/16
12/05/2016 LO 18/16

Autorització cursa Rogaine Internacional de la Cerdanya dia 18 de
Juny. Club Orientació Catalunya.
Llicència d'obres per tancar el porxo amb fusta al Restaurant situat front
l'Estació de Queixans, 1 de Queixans. Laura Paretas.
Llicència d'obres per pintar les façanes del Badiu. Queixans Parc,SL
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12/05/2016 LO 19/16

53

17/05/2016 LO 8/15

Atorgament Pròrroga inici obres. Núria Noguera - Daniel Romero.
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17/05/2016 Urba 5/16
17/05/2016 Exp 96/16

56

18/05/2016 LO 20/16

57

19/05/2016 Exp 37/16

58

24/05/2016 LO 21/16

59

24/05/2016 Exp.- 12/16

60

06/06/2016 EXP. 49/16

61

06/06/2016 Exp.- 83/16

62

07/06/2016 Exp.- 61/16

63

08/06/2016 LO 22/13

64

08/06/2016 Exp.- 57/16

65 09/06/2016 LO 22/16

Assabentat comunicació ambiental innòcua (10 cabres) a la parc 143
del polígon 2. Francesc Ribot Flix.
Autortizació per organitzar el mecat tradicional de petits artesans pel
proper dia13 d'agost a Queixans
Parcel.lació per segregar finca per formar-ne dues. Camí del Molí, 7 de
les Pereres. Rosa Costa Masfarné.
Convocatòria Junta Govern ordinària Maig.
Llicència d'obres per arranjar interior de l'habitatge situat front la Plaça
Major, 5 del Vilar d'Urtx. Maria Teresa Galup Ylla
Retorn parcial de l'IVTM 2016 per baixa de vehicles a trànsit. Nuria
Palau Rodrigo
Incoació de l'expedient de modificació anual de l’inventari de béns.
Atorgament permis Van Van els dies 13,14 i 15 d'agost a l'Aerodorm.
Ignasi Bisbe Vives
Modificació núm. 1 pressupost 2016 per incorporació de crèdits.
Romanent de tresoreria general.
Atorgament Pròrroga finalització obres. Isidre Cristòfol Bombardó.
Convocatòria Ple ordinari juny.
Llicència d'obres arranjament teulat C/ de les Pereres, 1. Isidra Bartra
Puig.
Llicència d'obres per col.locar rètol al teulat de la Pizzeria Pizza
Stick,SL situada al Carrer Rifaca, 9 d'Escadarcs. David Garcia Trulla

66

09/06/2016 LO 23/16

Els 4 regidors assistents a la sessió dels grups d’IpFC-AM i Bloc Municipal es
donen per assabentats, manifesten la seva conformitat amb les expressades
resolucions i ratifiquen les que així exigeixi la normativa vigent.
E.- TORN OBERT DE PARAULES.
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta.
El secretari

Vist i plau
L'alcalde

