ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE
CERDANYA CELEBRADA EN DATA 25/02/2014

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm: 2/2014
Caràcter: ordinària
Data: 25 de febrer de 2014
Horari: de 13:10 a 14:10 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):
-

Joaquim Vera Garrote.
Esteban Baqué Vidal.

Regidors electes 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
Regidors electes per la Llista d’Endavant Cerdanya (End-Cerd):
-

Ramon Chia Galvez.

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, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
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 3/01/2014 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 DE SUPORT A LA CAMPANYA DE RECOLLIDA DE SIGNATURES
‘SIGNA UN VOT PER LA INDEPENDÈNCIA’
Per a la majoria de la població de Catalunya és incontrovertible que el procés
sobiranista al nostre país ha entrat en la seva fase final i decisiva.
Si a l’any 2009 Arenys de Munt i les 544 consultes que se’n derivaren foren el
símptoma més clar del principi de la fi de l’autonomisme i la manifestació del 10J del 2010 la darrera expressió de l’estratègia resistencialista, la manifestació de
l’11-S del 2012 i la Via Catalana de l’11-S del 2013, han estat, respectivament,
l’eclosió i la culminació de la voluntat inequívoca de la societat catalana de
convertir Catalunya en un nou estat d’Europa. I de fer-ho democràticament.
En aquest marc de construcció nacional és ben cert que la creació i l’actuació
de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i de l’Assemblea
Nacional Catalana (ANC) han donat cos institucional i social al procés; i que les
eleccions del 2012, amb totes les seves derivades –Declaració de sobirania i del
dret a decidir del poble de Catalunya, Pacte Nacional pel Dret a Decidir, Consell
Assessor per a la Transició Nacional– n’han fixat l’imprescindible full de ruta
institucional.
Ara mateix, doncs, som al cap del carrer i amb tots els elements a les nostres
mans perquè el poble català exerceixi el dret inalienable que sempre ha
reclamat: el dret a l’autodeterminació. Reafirmem que el referèndum és l’eina
justa i imprescindible per fer-ho i que aquest 2014 ha de ser l’any de la seva
celebració. Inexcusablement. Sense pròrrogues possibles.
Aquesta etapa final és tan ineluctable com difícil. En conseqüència, és
imprescindible la conjuminació de l’energia popular amb la solidesa institucional.
Per això, l’AMI i l’ANC mantenen des de fa temps relacions estables de
coordinació en base a la complementarietat de llurs objectius fundacionals.
Amb la voluntat d’aprofundir aquesta necessària coordinació, l’AMI i l’ANC han
acordat organitzar conjuntament una gran jornada a tot els municipis de
Catalunya els dies 22 i 23 de març de 2014. La jornada té com objectiu
aconseguir una recollida massiva de drets de petició a cada municipi, fer
pedagogia de la fonamentació estrictament democràtica i pacífica del procés,
així com fer divulgació mediàtica de la importància estratègica d’aquesta
demanda popular.

A través d’aquesta campanya, la ciutadania dels nostres municipis podrà
adreçar-se als seus representants al Parlament de Catalunya i emplaçar-los
democràticament i reglamentàriament, mitjançant el Dret de Petició, a convocar
el referèndum d’autodeterminació o bé, en el cas que l’estat espanyol ho
impedeixi, a proclamar la Declaració Unilateral d’Independència (DUI) avalats
per les seves signatures.
En conseqüència, aquest Ple, per unanimitat dels sis membres assistents a la
sessió dels set que en dret formen la Corporació, ACORDA:
Primer.- Donar suport a la recollida massiva de signatures de la campanya
‘Signa un vot per la independència’ que se celebrarà a tot Catalunya els dies 22
i 23 de març de 2014.
Segon.- Cedir la sala de plens i/o altres espais municipals per facilitar la
recollida de signatures.
Tercer.- Fer una crida a tots els veïns i veïnes de la població a participar
activament en la campanya ‘Signa un vot per la independència’.
Quart.- Comunicar aquest acord a l’Associació de Municipis per la
Independència (c/Ciutat, 1 - 08500 Vic) info@municipisindependencia.cat!
2.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL..
Davant l’anunci de la convocatòria d’una consulta per tal de decidir si la nació
catalana vol esdevenir un Estat independent, aquest Ple, integrat per
representants electes per la ciutadania de Fontanals de Cerdanya, per
unanimitat dels sis membres assistents a la sessió dels set que en dret formen
la Corporació, ACORDA:
Primer.- Manifestar la seva satisfacció per l’acord entre la majoria de les forces
polítiques al Parlament, que farà possible la celebració d’una consulta on el
poble de Catalunya decidirà, de manera lliure i democràtica, el seu futur
collectiu.
Segon.- Manifestar el seu compromís amb la Generalitat i el Parlament de
Catalunya, representants legítims del poble català, per tal que aquesta consulta
sigui una realitat.
Tercer.- Manifestar la seva crida a la ciutadania a que participi de manera
activa, pacífica i en llibertat en aquest acte democràtic, decidint el seu destí.
Quart.- Fer arribar aquest acord a l’Associació de Municipis per la
Independència.

3.- APROVACIÓ DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONFLICTE EN DEFENSA
DE L’AUTONOMIA LOCAL CONTRA LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE,
DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN
LOCAL
Al mes de maig d’enguany es compliran trenta cinc anys de la constitució dels
ajuntaments democràtics. Al llarg d’aquests anys s’ha passat d’una situació en
la qual van d’haver de planificar les ciutats per a fer front a un urbanisme
desarrolista, especulatiu, afavoridor d'interessos individuals, i resoldre el dèficit
d’infraestructures i d'equipaments bàsics, per afrontar noves realitats més
complexes com el medi ambient, els canvis demogràfics i socioculturals de la
nostra societat, fruits dels fenòmens migratoris, dels nous models familiars, de
la dependència, de l'envelliment de la població, de la mediació social, entre
altres. Tot això ja que els municipis són vius i cal donar resposta a les
demandes i necessitats que plantegen els nostres ciutadans i ciutadanes.
Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els canvis
culturals de finals del S.XX i en aquesta primera dècada del S.XXI, des de
l’autonomia local, són el principal dic de contenció contra la crisi, i el principal
espai de resistència, de dignitat, de defensa dels drets de la ciutadania i els
principals espais per generar alternatives socials i econòmiques per palliar els
efectes de la crisi.
Malgrat aquests esforços els ajuntaments mai han tingut un finançament just i
adequat. Durant aquests quasi bé trenta cinc anys les hisendes locals han estat
l’assignatura pendent en la mesura que l’aportació financera de l’Estat a les
administracions locals no s’ha adequat als serveis que presten.
El context actual de crisi econòmica està sent demolidor per als nostres
municipis. Davant d’això els ajuntaments han hagut d’incrementar la despesa
per donar resposta a aquesta emergència social.
Ara, en l’actual context de crisi, quan és més necessari que mai tenir una
administració més propera, i tenir més recursos per fer front a aquesta realitat
social, el govern de l’estat espanyol ha aprovat una “Llei de Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració Local” (LRSAL) que suposa, de facto, una
retallada competencial sense precedents que suposarà un important retrocés,
atès que afectarà de ple als serveis que donen els ajuntaments.
Trenta cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament adequat
per garantir serveis locals bàsics, perquè ara amb aquesta llei el municipalisme
torni a un model de fa quaranta anys enrere amb un marc competencial
raquític, i que allunya la capacitat de decisió sobre les polítiques de proximitat, i
també allunya les decisions i el control de la ciutadania acabant amb el valor

de proximitat que permet la prevenció, la detecció i l’actuació per garantir uns
mínims de cohesió i convivència en el conjunt de pobles i ciutats de Catalunya.
Aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per modificar l’estructura de
l’estat espanyol i recentralitzar amb l’excusa de la sostenibilitat econòmicofinancera. Una llei que vol privatitzar els serveis, principalment dels tres grans
serveis públics locals que encara es demostren econòmicament rendibles:
l’abastament d’aigües, el tractament de residus i l’enllumenat públic.
LRSAL vulnera l’Estatut de Catalunya en matèria d’organització territorial i de
règim local, i converteix als ajuntaments en un apèndix de l’estat, i en una
instància merament administrativa i sota control en el seu funcionament,
vulnerant així l’actual marc basat en el principi d’autonomia local i principi de
subsidiarietat, reconegut a la Carta Europea d’Autonomia Local com a criteri de
proximitat en l’atribució de competències i d’eficàcia en la redistribució.
Davant d’aquesta situació les entitats municipalistes i els sindicats han iniciat
una campanya d’informació a la ciutadania dels efectes de l’aplicació de la Llei
de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, així com la defensa
del món local perquè els ajuntaments som l’administració que estem millor
preparats per oferir serveis de proximitat.
Volem seguir reivindicant el nostre paper per seguir tenint el protagonisme en la
defensa, garantia i l'enfortiment dels drets socials i la millora del benestar de la
ciutadania. En canvi aquesta llei afecta a la quotidianitat i a les necessitats
bàsiques de la gent, i redueix la capacitat de resposta dels governs locals.
Fonaments de dret
La Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat
de l’Administració Local (LRSAL) va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013.
El conflicte en defensa de l’autonomia local, d’acord amb l’art. 75 bis LOTC, es
pot plantejar quan les normes de l’Estat amb rang de llei lesionin l’autonomia
local constitucionalment garantida.
D’acord amb l’art. 75 ter 2 i 3 LOTC, per iniciar la tramitació del conflicte en
defensa de l’autonomia local és necessari l’acord del Ple de les Corporacions
locals amb el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de membres
d’aquesta. De manera prèvia a la formalització del conflicte, s’ha de sollicitar
dictamen, amb caràcter preceptiu però no vinculant, del Consell d’Estat.
En conseqüència, el ple per unanimitat dels sis assistents a la sessió dels set
que en dret formen la Corporació, que representa la majoria del nombre legal
de membres de la corporació, ACORDA:

PRIMER.- Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de
l’autonomia local contra els articles primer i segon i demès disposicions
afectades de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local (BOE núm. 312 de 30 de desembre
de 2013) d’acord amb el text que s’adjunta, segons el que s’estableix en els
arts. 75 bis i següents de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional.
SEGON.- A tal efecte, sollicitar Dictàmen del Consejo de Estado, conforme a
l’establert en l’art. 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del
Tribunal Constitucional, per conducte del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, a petició de l’entitat local de major població (art. 48
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local), així com
atorgar a aquesta entitat la delegació necessària.
TERCER.- Facultar i encomanar a l’Alcalde per a la realització de tots els
tràmits necessaris per portar a terme els acords primer i segon i expressament
per a l’atorgament d’escriptura de poder tan ampli i suficient com en dret es
requereixi a favor de la Procuradora Dña. Virginia Aragón Segura, col. Núm.
1040 de l’Illustre Collegi de Procuradors de Madrid per tal que, en nom i
representació de l’Ajuntament de FONTANALS DE CERDANYA, de forma
solidària i indistinta interposi conflicte en defensa de l’autonomia local contra la
Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013 (BOE núm. 312 de 30 de desembre
de 2013), de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local,
seguint-lo per tots els seus tràmits i instàncies fins a obtenir sentència ferma i la
seva execució.
4.- DONACIÓ DE COMPTES APROVACIÓ PLANIFICACIÓ INICIAL PUOSC
PERÍODE 2013-2017 (EXP.- 86/12).
Per l’Alcalde es dóna compte que la Comissió de Cooperació Local de
Catalunya ha aprovat la planificació inicial de totes les línies i programes del
Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 2013-2017.
Aquesta planificació inicial ha estat sotmesa a informació pública i es preveu la
seva aprovació definitiva un cop resoltes les al.legacions.
Pel que fa a l’ajuntament de Fontanals de Cerdanya, l’esmentada planificació
recull el següent:
Anualitat Programa

Actuació

2013
2014

Adquisició de la finca coneguda com la “Rectoria d’Urtx”
Abastament aigua potable a les Pereres, Queixans i
Urtx, 2a fase
Subvenció per manteniment
(25.464,24.-Eur annuals)

2014-2017

DG
Ll

TOTAL SUBVENCIÓ

El Ple es dóna per assabentat.

Pressupost

Subvenció

106.514,92

70.000,00

214.581,57

150.207,10
101.856,95
322.064,05

5.- DONACIÓ DE COMPTES APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ
ORDENANÇA FISCAL IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (79/13).
L’Alcalde dóna compte que en data 3/01/2014 es va aprovar provisionalment
l’expedient de modificació de les següents ordenances fiscals:
-

Impost sobre béns immobles.

El citat expedient ha estat exposat al públic durant un termini de TRENTA
DIES HÀBILS, des del dia 09/01/2014 fins al dia 19/02/2014, i s’ha publicat
l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 4 de data 8/01/2014 i
al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament. Durant l’esmentat termini d’exposició
NO s’han produït al.legacions, per la qual cosa, i de conformitat amb l’acord
d’aprovació provisional aquest expedient resta definitivament aprovat.
Els regidors assistents a la sessió dels grups CIU i End-Cerd es donen per
assabentats i manifesten la seva conformitat i el regidor d’IFC-AC-PM, només
es dóna per assabentat.
6.- APROVACIÓ RECTIFICACIÓ INVENTARI GENERAL DE BÉNS DE LA
CORPORACIÓ A DATA 31/12/2013 (EXP.-49/14).
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 31/12/2013.
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 31/12/2013 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.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 3/2013 (EXP.77/13).
Vista la Memòria de l’Alcaldia de modificació de crèdits en el pressupost 2013,
així com l’informe del secretari-interventor.
Atès que aquest ajuntament no pot afrontar diferents compromisos de
despeses pels quals no hi ha consignació, o la que hi ha és insuficient en el
pressupost de l’any 2013.

Atès que per fer front a les citades despeses seria necessari ampliar o dotar
diverses aplicacions de despeses i que el finançament d’aquests increments es
faria en base al romanent de tresoreria de l’any anterior.
Vist que les modificacions necessàries són les que es desglossen a
continuació:
DESPESES
Aplicació Descripció

2/600

Creació zones
verdes
TOTAL

INGRESSOS
Increment

80.000,00 €
80.000,00 €

Aplicació Descripció
Romanent
870 Tresoreria
TOTAL

Increment

80.000,00 €
80.000,00 €

Atès que la modificació de crèdits proposada correspon a despeses urgents
d’inversió que no poden ajornar-se fins el proper exercici, de conformitat amb
l’article 177 en relació amb l’article 169 del Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, i
34 a 51 del Reial Decret 500/1990 de 20 d’abril.
D’acord amb aquests antecedents, la memòria d’Alcaldia i els informes i
certificats que consten a l’expedient, el ple per cinc vots a favor dels regidors
assistents a la sessió dels grups CIU i End-Cerd i una abstenció del regidor d’
IFC-AC-PM, ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 3 del
pressupost de l’any 2013, en la forma que consta en la proposta de l’Alcaldia.
Segon.- Exposar al públic aquest acord de modificació de crèdits, pel termini de
15 dies hàbils al Butlletí Oficial de la Província i tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, als efectes d’examen i presentació de reclamacions i
suggeriments.
Tercer.- Considerar que aquest acord és immediament executiu i que en el
supòsit de que no sigui presentada cap reclamació ni suggeriment aquest acord
de modificació de crèdits quedarà elevat a definitiu, sense necessitat d’adoptarne cap altre d’exprés.
8.- APROVACIÓ BAIXA DE DRETS I OBLIGACIONS PRESSUPOSTARIS
D’ANYS ANTERIORS (EXP.- 19/14)
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 pagament responen a
drets i obligacions efectivament exigibles actualment.

Per resolució d’Alcaldia de data 31/12/2013 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.
Els pressupostaris que cal donar de baixa són els següents:
A) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Drets
pendents de
cobrament
(Saldo deutor) Causa

Aplicació

Descripció

2000 1 116
2001 1 116
2002 1 116
2003 1 116

IIVTNU (Plusvàlua)
IIVTNU (Plusvàlua)
IIVTNU (Plusvàlua)
IIVTNU (Plusvàlua)

2.504,33 €
59,20 €
454,72 €
1.297,23 €

Error/Prescripció
Error/Prescripció
Error/Prescripció
Error/Prescripció

2004 1 116
2004 1 116
2005 1 116
2006 1 116

IIVTNU (Plusvàlua)
IIVTNU (Plusvàlua)
IIVTNU (Plusvàlua)
IIVTNU (Plusvàlua)

343,38 €
195,17 €
106,81 €
721,46 €

Error/Prescripció
Error/Prescripció
Error/Prescripció
Error/Prescripció

TOTAL

5.682,30 €

Tal i com s’ha fet constar tot indica que els saldos es corresponen a errors
comptables. De totes formes, independentment de si hi ha o no error, els
saldos també haurien de donar-se de baixa d’ofici d’acord amb els articles 66 i
ss de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària; i els articles 25 i
concordants de la Llei 47/2003 de 26 de Novembre, General Pressupostària
per haver prescrit. S’adjunta justificants de pagament de la majoria de
moviments, els altres, cal donar-los per prescrits.
* Cal constatar que fins l’any 2005 s’utilitzava un altre programa informàtic i al 2006 es va
canviar al programa de comptabilitat SICALWIN de XALOC que des d’aquella data fins ara
s’utilitza, per la qual cosa és difícil d’obtenir dades antigues.

B) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT

Aplicació

Descripció

Adquisició ordinador (Inology
2004 1 92 216 Cerdanya, SL)
Material Brigada (Ferreteria Franur,
2010 1 9 226 SL)
2012 1 9 226

Drets
pendents de
cobrament
(Saldo deutor) Causa

1.800,00 € Error
189,27 €

Error

Analítica aigua (SOREA, SA)

2.155,03 € Error

TOTAL

4.144,30 €

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 cinc vots a favor
dels regidors assistents a la sessió dels grups CIU i End-Cerd i una abstenció
del regidor d’ IFC-AC-PM, ACORDA:
Primer.- Aprovar la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament,
integrats en l’agrupació de pressupostos tancats, per import de 5.682,30 €, 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
4.144,30 € el detall individualitzat de la qual figura als antecedents d’aquest
acord.

Tercer.- Aprovar els assentaments comptables que calguin per fer efectiva la
baixa dels drets i obligacions pressupostaris esmentats.
9.- DONACIÓ DE COMPTES APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST ANY
2014 (EXP.- 123/13).
L’Alcalde informa al Ple que l’expedient del Pressupost General 2014 (EXP
123/13), 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 2014 ha estat exposat al públic durant un termini de 15
DIES HÀBILS, des del dia 10/01/2014 al dia 30/01/2014, i que s’ha publicat
l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 5 de data 9/01/2014 i
al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament 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 3/01/2014, l’Expedient del Pressupost General 2014
(EXP 123/13) resta definitivament aprovat en data 31 de gener de 2014.
El Ple es dóna per assabentat i manifesta la seva conformitat.
10.- APROVACIÓ EXPEDIENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 1/2014 (EXP.11/14).
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 3 de febrer de 2014 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 dels sis membres assistents a la sessió dels set que en
dret formen la Corporació, adopta els següents

ACORDS
PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm.
1/2014 per un import total de 24.074,82.-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 dels 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.
11.- APROVACIÓ INICIAL MAPA DE CAPACITAT
FONTANALS DE CERDANYA ( Exp.- 73/12).

ACÚSTICA

DE

Vist el projecte referent al mapa de capacitat acústica redactat pel Departament
de Territori i Sostenibilitat.
Vist l’informe favorable emes pel
Manaut .

tècnic municipal, Sr. Maties Domenjó i

Atès que el projecte defineix les diverses zones de sensibilitat acústica del
municipi, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, Acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el mapa de capacitat acústica, redactat pel
Departament de Territori i Sostenibilitat i sotmetre-lo a informació pública per
trenta dies, segons l’art. 235.2 c.- del Decret Legislatiu 2/2003, del 28 d’abril,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya.
Segon.- Que en el supòsit de que no sigui presentada cap reclamació ni
suggeriment en el tràmit d’informació pública aquest acord d’aprovació inicial
de l’Expedient quedarà elevat a definitiu, sense necessitat d’adoptar-ne cap
altre d’exprés, donant-ne compte al Ple a la sessió immediatament posterior.
Cas que es presentin allegacions hauran de ser resoltes pel Ple.
Segon.- Facultar al sr. Alcalde per tal de signar tota la documentació que es
derivi del tràmit d’aquest expedient.
12.- APROVACIÓ , SI S’ESCAU, ACORD DE SUSPENSIÓ TEMPORAL DE
LLICÈNCIES D’UN TRAM DE LA CARRETERA DE PUIGCERDÀ DEL NUCLI
DEL VILAR D’URTX (EXP.- 23/14).
Vist que el POUM aprovat definitivament en data 19/11/2010 NO va recollir les
alineacions consolidades de les vores situades al cantó ponent i nord del tram
de sòl urbà situat front la Carretera de Puigcerdà i Carrer de les Deveses, nucli
del Vilar d’Urtx, segons es detalla al plànol que consta a l’expedient.
Atès que per tal d’efectuar la modificació del planejament cal efectuar una sèrie
de treballs i consultes tècniques que requereixen un cert temps.
Vist que l’article 73 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya
estableix que els òrgans competents per a l’aprovació inicial de les figures del
planejament urbanístic poden acordar, amb la finalitat d’estudiar-ne la formació
o la reforma, de suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i
de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, com també de suspendre

l’atorgament de llicències de parcellació de terrenys, d’edificació, reforma,
rehabilitació o enderrocament de construccions, d’installació o ampliació
d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes
establertes per la legislació sectorial.
Vistos els informes de l’arquitecte municipal i del Secretari de la Corporació i de
conformitat amb els articles 73 i 74 del TRLUC; 102 i 103 del DECRET
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme;
22.2 c) de la LBRL, i resta de normativa concordant, el Ple per unanimitat dels
sis membres assistents a la sessió dels set que en dret la formen, ACORDA:
Primer.- SUSPENDRE pel termini d’un any l'atorgament de llicències de
parcellació i tancament de terrenys, a l’àmbit identificat en el plànol que consta
a l’expedient i que es descriu a continuació:
“Cantó ponent i nord del tram de sòl urbà situat front la Carretera de Puigcerdà
(es correspon amb tots els números imparells) i Carrer de les Deveses, nucli
del Vilar d’Urtx” .
Aquesta suspensió s’adopta amb la finalitat d’estudiar la modificació del
planejament per aclarir les alineacions a l’esmentat àmbit.
Segon.- Publicar aquest acord al BOP de Girona, al Diari de Girona, al DOGC i
al tauler d’anuncis d’aquest ajuntament.
Tercer.- Facultar al sr. Alcalde per realitzar tots els tràmits necessaris per a
l’execució del present acord.
13.- APROVACIÓ CONVENI URBANÍSTIC ENTRE L’AJUNTAMENT DE
FONTANALS DE CERDANYA I ELS PROPIETARIS DEL SECTOR PAU FON8 A PER AL DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC DE L’ESMENTAT SECTOR
(EXP.- 58/13)
Vist que en data 10/07/2013, el Ple de l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya
va aprovar el conveni que constava a l’expedient entre l’Ajuntament de
Fontanals de Cerdanya i els altres propietaris del Sector PAU FON 8 A de
Fontanals de Cerdanya mitjançant el qual es detallaven la forma i les
condicions en què es desenvoluparia l’esmentat sector i es concretaven els
drets i les càrregues urbanístiques que correspondrien a cada propietari.
Atès que els propietaris del Sector van tenir diverses desavinences que van fer
que el conveni no es signés.
Atès que els propietaris del Sector han solucionat les esmentades
discrepàncies i que ara estant en disposició de signar.

Atès que des del moment en què es va redactar el conveni, l’Ajuntament ha
executat diverses obres i ha transcorregut més de mig any, la qual cosa ha
obligat a adaptar el conveni a les noves circumstàncies.
Vista la nova proposta de conveni a signar entre tots els propietaris del Sector
PAU FON 8 A de Fontanals de Cerdanya que consta a l’expedient, mitjançant
el qual es detalla la forma i les condicions en què es desenvoluparà l’esmentat
sector i es concreten els drets i les càrregues urbanístiques que correspondran
a cada propietari.
D’acord amb aquests antecedents i de conformitat amb l’article 88 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procedimient Administratiu Comú, els articles 8.3 i 104 DECRET
LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'Urbanisme, 25 i 26 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 membres assistents a la sessió, ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment i definitivament, si s’escau, el conveni que consta a
l’expedient entre l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya i els altres propietaris
del Sector PAU FON 8 A de Fontanals de Cerdanya mitjançant el qual es
detalla la forma i les condicions en què es desenvoluparà l’esmentat sector i es
concreten els drets i les càrregues urbanístiques que correspondran a cada
propietari.
Segon.- Exposar al públic aquest acord, amb anunci al BOP de Girona i al tauló
d’anuncis de l’Ajuntament, per termini d’un mes, als efectes de consulta,
examen i, si s’escau, presentació de reclamacions i suggeriments.
Tercer.- Deixar constància que en el supòsit de que no sigui presentada cap
reclamació ni suggeriment en el tràmit d’informació pública l’acord d’aprovació
inicial quedarà elevat a definitiu, sense necessitat d’adoptar-ne cap altre
d’exprés, donant-ne compte al Ple a la sessió immediatament posterior.
Quart.- Notificar aquest acord als interessats.
Cinquè.- Facultar al sr Alcalde tant àmpliament com en dret sigui possible per a
la signatura del conveni i per a la realització dels tràmits necessaris per a
l'execució d’aquest acord.
14.- 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 cinc 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 4/02/2014, 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

EXP/LO

1

02/01/2014

LPO 1/14

2

22/01/2014

EXP 70/14

3

27/01/2014

EXP 83/14

4

28/01/2014

LO 2/14

5

29/01/2014

LO 3/14

6

30/01/2014

EXP. 17/14

7

10/02/2014

EXP. 75/13

8

10/02/2014

EXP. 75/14

9

11/02/2014

EXP. 83/14

10

11/02/2014

EXP. 10/14

11

14/02/2014

Exp. 83/14

ASSUMPTE
LPO de dos habitatges al C/ de Baix, 4 d'Urtx. Cal
Fuguet,SL. LO 21/00.
Incoació exp restauració legalitat urbanística i
suspensió provisional obres Paratge Aglets:
Queixans Park, SL i Xavier Forga Alart.
Autorització cursa volta a la Cerdanya en Ultrafons
2014. Club Poliesportiu Puigcerdà. Dies 6,7 i 8 de
Juny.
Llicència d'obres per arranjar façana i coberta de
l'habitatge situat a la Plaça Major, 7 del vilar d'Urtx.
Elisabet Forga.
Llicència d'obres per arranjar paret de tancament del
Camí de Cal Peró, 1 de Queixans propietat de
Francisco Garcia Salvadó.
Convocatòria Junta Govern ordinària febrer.
Aprovació del PAES (Pla d'Acció de l'Energia
Sostenible) de Fontanals de Cerdanya. Oficina del
Pacte d’Alcaldes.
Sollicitud de subvenció campanya "Del Pla a l'Acció".
Línia 2. Diputacio de Girona.
Autorització II Canicross de Cerdanya. Club
Canicroos Goesport Catalunya. Dia 30 de març de
2014.
Sollicitud de subvenció per actuacions en matèria
forestal. Gestió Forestal Sostenible. Diputacio de
Girona.
Autorització de pas a la 35a Marxa Cicloturista Ruta
Pirinenca de les tres Nacions. Club Poliesportiu
Puigcerdà. 15 de juny 2014

12

18/02/2014

Exp 14/14

13

18/02/2014

Exp 14/14

14
15

19/02/2014
20/02/2014

EXP. 49/14
EXP 6/14

Notificació Vehicle abandonat al C/ dels Platans de
Queixans. Marco Filiberto Maldonado Aguirre
Notificació caravana abandonadas al Paratge
Montagut de Les Pereres. Ricardo Burbano Monreal.
Incoació de l'expedient de modificació anual de
l’inventari de béns.
Convocatòria Ple ordinari Febrer

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.
El regidor Sr. Jordi Pereiro demana la paraula i manifesta que a Soriguerola
s’estant tallant arbres i pregunta que s’està fent. L’Alcalde, Sr. Josep Serret
respon que s’estant tallant arbres morts per aprofitar-los per biomassa. Els
treballs s’estant duent a terme per part de la brigada forestal sense cost per
l’Ajuntament. El regidor Sr. Pereiro pregunta que si els veïns poden agafar
llenya d’aquest indret i l’alcalde respon que millor que agafin la que hi ha a la
muntanya.
El Sr. Jordi Pererio pregunta si es posarà una tanca al mur de “Cal Titó”. El Sr.
Josep Serret diu que s’hauria de posar. El regidor Sr. Esteve Baqué continua
dient que s’està esperant a veure si es pot fer com a millores en alguna obra
que es faci al Vilar per tal que no tingui cost per l’ajuntament.
El Sr. Pereiro pregunta si s’arranjarà la del Pont de Soler. El Sr. Baqué respon
que la major part correspon a Bolvir i que s’està esperant que Bolvir digui
alguna cosa.
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

