ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE
CERDANYA CELEBRADA EN DATA 1/07/2013

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm: 3/2013
Caràcter: extraordinària
Data: 1 de juliol de 2013
Horari: de 13:15 a 14:00 hores.
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial
ASSISTENTS
Regidors electes per la Llista de Convergència i unió (CIU):
-

Josep Serret Mills.
Maria Garreta Baqué.

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

Ramon Chia Galvez.
Esteban Baqué Vidal.
Joaquim Vera Garrote.

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
Han excusat la seva assistència els següents regidors:
Regidors electes per la Llista de Convergència i unió (CIU):
-

Josep Maria Ester Font.

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 13/05/2013 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 MOCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PUIGCERDÀ SOBRE LA
TRAMITACIÓ I LA RENOVACIÓ DE LA GRATUÏTAT DEL TÚNEL DEL CADÍ
(EXP.- 78/13).
Vist que l’Ajuntament de Puigcerdà ha adoptat la moció relativa a la tramitació i
la renovació de la gratuïtat del túnel del Cadí, que es transcriu literalment a
continuació:
“MOCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PUIGCERDÀ SOBRE LA TRAMITACIÓ I LA
RENOVACIÓ DE LA GRATUÏTAT DEL TÚNEL DEL CADÍ
1.
Atès que l’1 de gener es varen aprovar uns nous criteris per a l’obtenció
de la bonificació del peatge del Túnel del Cadí que dificulten de manera
considerable la seva tramitació.
2.
Atès que la bonificació és bàsica i imprescindible, per millorar la
comunicació i les relacions socials i econòmiques entre les tres comarques
veïnes i amb l'àrea metropolitana de Barcelona.
3.
Atès que els residents a l’Alt Urgell, la Cerdanya i el Berguedà han de
presentar anualment múltiples documents per poder aconseguir la bonificació:
Certificats de vida laboral, de residència, d’estar al corrent d’impostos, bancari,
de contracte de treball o del CAP, entre d’altres.
4.
Atès que la quantitat de recursos i despesa que suposa per a les diferents
administracions el fet de preparar tota la documentació és un malbaratament de
recursos públics que es pot evitar, mantenint el control necessari.
5.
Atès que no es comunica amb antelació a les persones beneficiàries de la
bonificació la caducitat per poder tramitar la renovació, tal i com es feia
anteriorment.
6. Atès que, més que millorar el control i evitar el frau, el què s’ha fet és afegir
dificultats administratives per a la tramitació de les bonificacions, fet que
desincentiva moltes persones a demanar-la.

7. Atès que hi ha alternatives més simples i eficaces per a comprovar la
residència efectiva de les persones.
8. Atès que fins i tot el Síndic de Greuges de Catalunya està investigant
aquest excés de requeriments administratius.
9. Atès que les diferents administracions públiques poden intercanviar
informació entre elles, evitant així que els ciutadans hagin d’iniciar els
tràmits de nou cada vegada.
10. Atès que unes excessives traves burocràtiques o un excés de requisits
poden comportar que hi hagi persones o collectius efectivament
residents que quedin exclosos de la gratuïtat del túnel del Cadí.
Per tot això es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Sollicitar al Govern de la Generalitat que es redueixin el nombre de
documents a aportar per a l’obtenció i renovació de la bonificació del Túnel
del Cadí.
Segon.- Que ampliï a 3 anys la vigència de les bonificacions en comptes de
l’any actual.
Tercer.- Que es comuniqui per carta la caducitat de la bonificació i els
terminis per a la renovació.
Quart.- Sollicitar un cop més a la Generalitat que es garanteixi de manera
efectiva que cap persona o collectiu resident a les comarques de la
Cerdanya, l’Alt Urgell o el Berguedà quedi exclòs de la gratuïtat del túnel del
Cadí.
Cinquè.- Fer tramesa del contingut d’aquest acord als Consells Comarcals
de la Cerdanya, l’Alt Urgell i el Berguedà, als Ajuntaments de Berga i la Seu
d’Urgell, tots els ajuntaments de la comarca de la Cerdanya i el
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.”
Vistos aquests antecedents, el Ple per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Adherir-se a la moció transcrita anteriorment adoptada per
l’AJUNTAMENT DE PUIGCERDÀ.
Segon.- Notificar aquesta resolució als interessats.
2.- ADHESIÓ AL CONVENI DE COLLABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
COMARCAL DE LA CERDANYA I EL CONSORCI LOCALRET PER LA
CONTRACTACIÓ
CENTRALITZADA
DE
SERVEIS
DE
TELECOMUNICACIONS –VEU, MÒBIL I DADES, DE L'AJUNTAMENT DE
FONTANALS DE CERDANYA

Vist que aquest Ajuntament té coneixement i constància que el Consorci
LOCALRET té aprovat des del 14 de febrer de 2011 l’acord marc per
l'homologació de diversos els serveis de telecomunicacions agrupats en els
següents LOTS:
LOT 1 SERVEIS DE TELEFONIA FIXA,
LOT 2 SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES i
LOT 3 SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET.
Atès que té coneixement i constància que aquest Consorci LOCALRET i el
Consell Comarcal de la Cerdanya signaran un conveni de collaboració en virtut
del qual s’estableix la possibilitat de realitzar una contractació centralitzada
mitjançant diversos sistemes l’agregació de demanda de serveis de
telecomunicacions dels municipis del Gironès, Pla de l’Estany, Garrotxa, Alt
Empordà, Ripollès, Cerdanya, Baix Empordà i La Selva amb un interès comú
tant d’estalvi econòmic com de procediments de contractació.
Per tot això, el Ple, per unanimitat, ACORDA:
a) Adherir-se de forma expressa al conveni de collaboració abans
esmentat i a la possibilitat que d’ell se’n desprèn de participar en la
contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i
dades) que, en vers a l'acord marc d'homologació de diversos els
serveis de telecomunicacions dugui a terme el Consorci Localet de
forma agrupada amb la coordinació dels Consell Comarcals del Gironès,
Pla de l’Estany, Garrotxa, Alt Empordà, Ripollès, Cerdanya, Baix
Empordà i La Selva esmenats amb els següents COMPROMISOS:
Primer.- ACCEPTAR el contingut i efectes del Conveni de
Collaboració esmentat, i s’obliga a complir-lo i respectar-lo mentre
no es revoqui de forma expressa la present adhesió. Les
modificacions, adaptacions i/o ampliacions d’aquest conveni
s’entendran acceptades per aquest Ajuntament pel sol fer de no
revocar l’adhesió dins del 30 dies hàbils següents a l’aprovació
d’aquelles.
Segon.- En virtut d’aquesta adhesió i acceptació, l’Ajuntament
ENCOMENA LA GESTIÓ de la contractació d’aquests serveis de
telecomunicacions (veu, mòbils i dades)
i per la qual cosa
S’OBLIGA a:
a) Formular les peticions i facilitar totes les dades necessàries al
Consell Comarcal per a dur a terme els processos de
contractació centralitzada que es derivin d’aquest conveni.
b) Aprovar l’autorització de la despesa amb caràcter previ a les
peticions o encàrrecs que hagin de ser objecte de contractació
centralitzada i emetre el document comptable A,o certificat

d’existència de crèdit adequat i suficient
d’adjuntar a la petició pròpiament dita.

el qual s’haurà

c) Assumir el compromís de consignació pressupostària suficient
i adequada per als exercicis futurs 2014/2015.
d) Aprovar la disposició de la despesa i emetre el document
comptable D abans que LOCALRET dugui a terme
l’adjudicació, el qual l’haurà de remetre al Consell Comarcal
per tal que el pugui lliurà a LOCALRET.
e) L’ajuntament designarà una persona de la seva organització
per tal que exerceixi les tasques de gestió i coordinació amb el
Consell Comarcal pel seguiment del contracte i, per tant, serà
el seu únic interlocutor entre l’ajuntament i aquest Consell.
f) Les incidències que es puguin produir tant durant la fase
d’adjudicació com durant l’inici de l’execució dels contractes
adjudicats dins d’aquests sistemes de contractació
centralitzada hauran de ser canalitzats a través del respectiu
Consell Comarcal.
g) Els problemes i conflictes que durant l’execució puguin sorgir
amb l’adjudicatari del contracte per al compliment del
contracte, seran resolts per cadascun dels ajuntaments
afectats, que es subrogaren en la posició de LOCALRET com
administració contractant.
Tercer.- Establir que la despesa màxima que aquest Ajuntament té
prevista destinar en la contractació centralitzada de serveis de
telecomunicacions –veu, mòbil i dades- que dugui a terme
LOCALRET és de 4.000,00.- Euros:
Quart.- Assumir el compromís de realitzar la consignació
pressupostària suficient per a la prestació d’aquest servei en els
exercicis 2014 a 2017.
Cinquè.- Aquesta adhesió al conveni i al sistema de contractació
centralitzada que en resulta, es posarà en marxa a partir de la data
de la signatura d'aquest document i la seva revocació, a l’igual que
amb l’adhesió, requerirà un acte administratiu exprés de l’òrgan
competent.
b) Facultar l’Alcalde tan àmpliament com en dret sigui possible per a
l’execució d’aquest acord.
c) Notificar aquest acord al Consell Comarcal de la Cerdanya i a Localret.”

3.- ACORD DE COLLABORACIÓ ENTRE L’OFICINA TÈCNICA DE LA
CANDIDATURA BARCELONA PIRINEU 2022 I L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE
CERDANYA PER PROMOURE LA CANDIDATURA DE BARCELONA PER
ORGANITZAR ELS JOCS OLÍMPICS I PARALÍMPICS D'HIVERN L'ANY 2022
Atès que la Candidatura Olímpica Barcelona Pirineu proposa com a escenari per a la
realització de les proves olímpiques d’esquí nòrdic i Biatló la zona coneguda com “El
Pla de les Forques”, municipi de Fontanals de Cerdanya.
Atès que aquest fet es considera beneficiós per al municipi.
Donat que per tal d’impulsar la Candidatura Olímpica Barcelona Pirineu 2022 s’ha
redactat l’acord de col.laboració que consta a l’expedient, el Ple, per unanimitat,
ACORDA:
Primer.- Aprovar l’ACORD DE COLLABORACIÓ ENTRE L’OFICINA TÈCNICA DE
LA CANDIDATURA BARCELONA PIRINEU 2022 I L’AJUNTAMENT DE FONTANALS
DE CERDANYA PER PROMOURE LA CANDIDATURA DE BARCELONA PER
ORGANITZAR ELS JOCS OLÍMPICS I PARALÍMPICS D'HIVERN L'ANY 2022 segons
el redactat que consta a l’expedient.
Segon.- Facultar l’Alcalde tan àmpliament com en dret sigui possible per què executi
els actes necessaris per al desenvolupament de la candidatura i, en especial, per la
signatura d’aquest acord de col.laboració i per al posterior nomenament dels membres
de la Comissió de seguiment.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Oficina tècnica de la candidatura Barcelona Pirineu
2022.

4.- NOMENAMENT JUTGE DE PAU SUBSTITUT (EXP.- 104/13).

Vist que han transcorregut més de quatre anys des del nomenament del
Sr. Ignasi Bartra i Pons com a Jutge de Pau substitut del municipi de
Fontanals de Cerdanya, per la qual cosa i de conformitat amb la
normativa vigent cal procedir a la renovació del càrrec.
Atès que s’ha iniciat el procediment legalment establert, publicant-se
l’anunci de convocatòria per a la provisió de Jutge de Pau substitut en el
tauló d’anuncis i al BOP de Girona núm. 48 de data 8/03/2013, obrint-se
un període de vint dies hàbils, finalitzant el termini de presentació
d’instàncies el dia 5/04/2013 i que durant l’esmentat període només s’ha
presentat una sol.licitud per la plaça de Jutge de Pau Substitut, signada
pel Sr. Ignasi Bartra i Pons.
Vist que l’esmentat edicte també s’ha publicat al taulell d’anuncis del
Jutjat de Primera Instància de Puigcerdà durant el termini reglamentari
sense que s’hagi presentat cap sol.licitud ni reclamació.

Atès que l’elecció del Jutge de Pau Substitut correspon al Ple de
l’Ajuntament.
Atès que la persona sol.licitant 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 sis membres assistents a la sessió dels set que en dret formen la
Corporació, i per tant, complint-se el requisit d’aprovació per majoria absoluta,
acorda:

Primer.- Elegir a Ignasi Bartra i Pons, 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.
5.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 1/2013 (EXP.56/13).
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
1/619

Reconstrucció

INGRESSOS
Increment
50.000,00 €

Aplicació Descripció Increment
870 Romanent 66.000,00 €

2/780
3/763

mur
Aportació
edifici Tallers
Mancomunitat

Tresoreria
3.000,00 €
13.000,00 €

TOTAL

66.000,00 €

TOTAL

66.000,00 €

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 unanimitat dels sis membres
assistents a la sessió dels set que en dret formen la Corporació, ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 1 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.
6.- AL.LEGACIONS AL DOCUMENT D’OBJECTIUS I PROPÒSITS DEL PLA
DIRECTOR URBANÍSTIC AEROPORTUARI DE L’AERÒDROM DE LA
CERDANYA (EXP.- 31/13).
Vist que recentment la Subdirecció General de Ports i Aeroports de la
Generalitat de Catalunya ha tramès a aquest Consistori un exemplar en format
digital del document d’objectius i propòsits del Pla director urbanístic
aeroportuari de l’aeròdrom de la Cerdanya.
Atès que l’esmentat document constitueix la base del què serà el Pla Director
Urbanístic de l’Aeròdrom de la Cerdanya que recollirà les actuacions
urbanístiques que es podran executar dintre de l’àmbit de l’aeròdrom, el seu
desenvolupament, els usos admissibles i resta d’aspectes urbanístics de
l’aeròdrom de la Cerdanya.

Atès que el vigent Pla Director de l’Aeròdrom de la Cerdanya es va consensuar
entre la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal de Cerdanya i els
municipis de Das i Fontanals de Cerdanya on està situtat l’aeròdrom.
Vist que aquest Pla Director vigent considera l’aeròdrom com una instal.lació
dedicada a l’ús exclusivament esportiu que complementi l’oferta turística de la
comarca i que ajudi a dinamitzar-la.
Atès que el document d’objectius i propòsits contempla una amplitud d’usos
que no són compatibles amb l’ús de l’aviació esportiva; preveu un pla d’etapes
que suposa un possible creixement desmesurat de l’aeròdrom i que no
s’adapta a les necessitats de la comarca ni a la realitat actual; i finalment
suposa un canvi radical del concepte d’aeròdrom actual, el Ple, per unanimitat,
ACORDA:
Primer.- Aprovar l’escrit d’al.legacions que consta a l’expedient i presentar-lo
davant la Subdirecció General de Ports i Aeroports de la Generalitat de
Catalunya a fi que es modifiqui el document d’objectius i propòsits del Pla
director urbanístic aeroportuari de l’aeròdrom de la Cerdanya.
Segon.- Notificar aquest acord, juntament amb les al.legacions presentades, a
l’Ajuntament de Das i al Consell Comarcal de la Cerdanya.
7.- 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)
Vista la 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.
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.
C.- DONACIÓ DE COMPTES I RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, RESOLUCIONS
DE LA JUNTA DE GOVERN DES DE LA DARRERA SESSIÓ DEL PLE.
Tot seguit per l’Alcalde es dóna compte de les resolucions adoptades per la
Junta de Govern en les sessions de data 11/06/2013, de la qual s’ha repartit
l’acta amb la convocatòria del Ple.
Els regidors assistents a la sessió es donen per assabentats, manifesten la
seva conformitat amb les expressades resolucions i ratifiquen les que així ho
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:
ÍNDEX DECRETS ALCALDIA DES DE LA DARRERA SESSIÓ DEL PLE

NÚM.

DATA

EXP/LO

ASSUMPTE
Autorització marxa BTT de pas pel terme municipal el
7 de juliol. Club Ciclista Transpyr.
Execució aval LO 26/99 i LO 27/99 EURO SPAIN
COMERCIAL, SL. Les Pereres.
Anullació/retorn de rebuts de contribució per
cobrament indegut.
Atorgament llicència segregació, parcel.lació i
acceptació cessions Isidre Cristòfol C/ Cadí, 4-8 del
Vilar.
Acceptació cessió gratuïta terreny per ampliació vial
Carrer Estació, 4. Josep Cristòfol.
Autorització realització mercat tradicional de petits
artesans i antiquaris. Queixans 11/08/2012. Dolors
Alberich Fontcuberta.
Sol.licitud de subvenció per a la reconstrucció d'un
tram del mur de contenció del carrer Estació del Vilar
d'Urtx. Diputació de Girona.
Convocatòria Junta Govern Ordinària Juny
Llicència d'obres per cobrir terrasses amb toldos i
suports de fusta. C/ Rufaca, 6 Escadarcs. Codo
2010,Sl
Llicència d'obres per arranjar gres de la piscina de
l'habitatge situat al C/ Muntanya,3 del Vilar d'Urtx.
David Gonzalez Castro
Llicència d'obres per arranjar mur del jardi de
l'habitatge del C/ Torrent, 6-8 d'Urtx. Jaime Emilio
Ramonet Majo
Sol.licitud subvenció a la Diputació de Girona exclosa
concurrència pública pel llibre del llegat de la gent
gran de Fontanals de Cerdanya
Llicència d'obres per arranjar mur de la finca al Camí
Mas de Munt, 5 de Queixans. Montserrat Peyris Clot.
Devolucions i anul.lacions de rebuts a varis
destinataris

40

13/05/2013

Exp 83/13

41

15/05/2013

Exp 50/13

42

21/05/2013

43

21/05/2013

EXP. 12/13
Exp. 19/13
bis i LO
17/13

44

21/05/2013

Exp. 51/13

45

23/05/2013

Exp.- 96/13

46
47

04/06/2013
06/06/2013

Exp 34/13
bis
Exp 45/13

48

11/06/2013

LO 18/13

49

13/06/2013

LO 19/13

50

13/06/2013

LO 20/13

51

14/06/2013

Exp 26/13

52

19/06/2013

LO 21/13

53

25/06/2013

Exp.- 12/13

54

26/06/2013

Exp.- 55/13

55

26/06/2013

LO 22/13

56

27/06/2013

LO 23/13

57

27/06/2013

LO 24/13

58

27/06/2013

LO 25/13

59

27/06/2013

LO 26/13

Convocatòria Ple extraordinari juliol.
Llicència d'obres per a la construcció d'un habitatge
unifamiliar aïllat i garatge al C/ Cadi, 8 del Vilar d'Urtx.
Isidre Cristofol Bombardo
Llicència d'obres per obertura i tancament de rasa per
a la connexió a la xarxa municipal d'aigua. Joaquima
Vidal Bartra
Llicència d'obres per obertura i tancament de rasa per
a la connexió a la xarxa municipal d'aigua. Payte.
Joan Flotats.
Llicència d'obres per repicar i rejuntar façana del C/
Major, 9 d'Urtx. Josep Bartra Dilme.
Llicència d'obres per reformar bany, instal.lació llum i
col.locació de velux i pintar habitatge situat front el C/
Frederic Bernades, 9 2º 1º d'Urtx. Bertra Mestres.
Munt Pirinaica.

60

27/06/2013

LO 29/10

Reducció fiança enderrocs Xavier Forga Alart.

Els regidors assistents a la sessió es donen per assabentats, manifesten la
seva conformitat amb les expressades resolucions i ratifiquen les que així ho
exigeixi la normativa vigent.

E.- TORN OBERT DE PARAULES.
El regidor, Sr. Jordi Pereiro demana la paraula i pregunta si es possible posar
un contenidor d’escombraries dels que es puja la tapa amb el peu davant de la
urbanització “Cal Marcè” del Vilar ja que hi ha una senyora gran que li costa
molt pujar la tapa i li seria molt més còmode. El Senyor alcalde respon que ja
ho miraran.
El regidor Sr. Pereiro diu que al carrer major del Vilar, davant de casa dels seus
pares, s’ha fet un forat molt gros i demana si es pot arreglar ja que constitueix
un perill i algú s’hi podria fer mal. El regidor Sr. Esteve Baqué diu que dimarts o
dimecres han de venir a enquitranar una part del carrer estació i que els
demanarà que també tapin aquest forat.
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

