ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE
CERDANYA CELEBRADA EN DATA 24/03/2014

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm: 3/2014
Caràcter: extraordinària
Data: 24 de març de 2014
Horari: de 13:05 a 13:30 hores.
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial
ASSISTENTS
Regidors electes per la Llista de Convergència i unió (CIU):
-

Josep Serret Mills.
Maria Garreta Baqué.
Josep Maria Ester Font.

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

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

Secretari de la Corporació:
-

Albert Planella i Casasayas.

ABSENTS
Regidor electe per la Llista d’Independents de Fontanals de CerdanyaAlternativa Cerdana-Progrés Municipal (IFC-AC-PM):
-

Jordi Pereiro Laguarda.

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 4/02/2014 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.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PLA ORDENACIÓ
URBANÍSTICA PLURIMUNICIPAL DE LA CERDANYA A ESCADARCS (Exp.2/14).
Atès que l’expedient referent a la MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA ORDENACIÓ
URBANÍSTICA PLURIMUNICIPAL A ESCADARCS (Exp.- 2/14) va ser aprovat
inicialment pel Ple de l’Ajuntament en data 3/01/2014.
Atès aquest expedient ha estat exposat al públic durant un termini d’UN MES,
i que s’ha publicat l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 22
de data 3/02/2014, al diari de Girona de data 5/02/2014 i al tauler d’anuncis
d’aquest Ajuntament.
Vist que durant l’esmentat termini d’exposició s’ha presentat UNA al.legació per
part de MOBLES MUÑOZ CLAPÉS, SL., mitjançant la qual es fa constar que
“no presenta cap objecció sempre i quan es respectin les rasants actuals dels
accesos i façanes dels edificis adjacents a l’aparcament”.
Atès que l’arquitecte municipal ha emès l’informe tècnic que consta a
l’expedient que dóna resposta a l’al.legació presentada i on es proposa
l’aprovació provisional de la modificació del Planejament.
Vistos els informes del tècnic municipal i del secretari i d’acord amb els articles
22.2 c), 47.2 ll) LBRL; 114.3 k) del TRLMRLC; 85, 96 del TRLUC; arts. 117 i
118 del DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de
la Llei d'urbanisme; i resta de normativa concordant, el Ple, per unanimitat dels
sis membres assistents a la sessió dels set que en dret formen la Corporació,
ACORDA:
Primer.- Aprovar provisionalment l’expedient “MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA
ORDENACIÓ URBANÍSTICA PLURIMUNICIPAL A ESCADARCS (Exp.- 2/14)”
que ha estat redactat a instàncies municipals i que té per objecte, afegir en la
planta subsòl la categoria EQ.4 tipus sòcio cultural a la zona d’aparcaments
d’Escadarcs, tot mantenint la qualificació de sistema XVa, a fi de permetre la
construcció d’un equipament en planta subsòl tot mantenint a sobre
l’aparcament.
Segon.- Trametre aquest acord a la Comissió d’Urbanisme de Girona,
juntament amb una còpia compulsada de l’expedient, certificat acreditatiu del
procediment i tres còpies de la modificació acordada en suport paper i una
còpia en suport informàtic, per tal que procedeixi, si s’escau, a la seva

aprovació definitiva de conformitat amb els articles 80 i 96 del Text Refós de la
Llei d’Urbanisme de Catalunya.
Tercer.- Facultar a l'Alcalde per l'adopció de totes aquelles mesures que siguin
necessàries per a l'execució d'aquest acord.
2.- APROVACIÓ PRÒRROGA CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT D’ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA, URÚS, L’AMPA
DEL CEIP BAC DE CERDANYA I EL CONSELL COMARCAL DE CERDANYA
PER AL PAGAMENT DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR DE L’ESCOLA
BAC DE CERDANYA (EXP.-30/12 BIS).
Vist que el Ple de l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya en data 17/12/2012
va adoptar el següent ACORD:
“APROVACIÓ CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FONTANALS
DE CERDANYA, L’AMPA DEL CEIP BAC DE CERDANYA I EL CONSELL COMARCAL DE
CERDANYA PER AL PAGAMENT DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR DE L’ESCOLA
BAC DE CERDANYA (EXP.-30/12 BIS).
Atès que d’acord amb la Llei Orgànica 2/2006 d’Educació, de 3 de maig, i altra normativa
aplicable, la Generalitat de Catalunya subvenciona el transport i menjador dels alumnes que
s’han de desplaçar com a conseqüència de no disposar de centre educatiu a la seva població
de residència habitual.
Vist que, pel que fa als nens escolaritzats al CEIP Bac de Cerdanya, aquesta contribució es fa
efectiva mitjançant transferències periòdiques al Consell Comarcal de Cerdanya que aquest fa
efectives a l’AMPA tan bon punt li arriben.
Atès que la conjuntura econòmica actual ha fet que enguany, la Generalitat de Catalunya NO
hagi fet efectiu cap dels imports que li corresponen per aquests conceptes i que fins aquest
moment el Consell Comarcal ha avançat aquests imports mitjançant tresoreria pròpia.
Vist que a partir del mes de desembre, el Consell Comarcal no podrà seguir avançant aquests
imports per la qual cosa l’AMPA ha sol.licitat als ajuntaments membres de la Mancomunitat de
l’escola Bac de Cerdanya l’avançament dels imports que corresponguin en concepte de
pagament del menjador dels nens de cada un dels municipis.
Vist que, essent conscients de la difícil situació que molts veïns estant suportant i per tal que
els pares no hagin de sufragar cada mes l’import del menjador escolar, el Ple de la
Mancomunitat integrada pels municipis d’Alp, Das, Fontanals de Cerdanya i Urús, reunit en
data 29 de novembre de 2012, ha acordat per unanimitat que els Ajuntaments membres de la
Mancomunitat es faran càrrec de l’import del menjador dels nens residents al seu municipi
durant els mesos de desembre de 2012 a juny de 2013.
Vista la proposta de Conveni de col.laboració a signar entre els diversos ajuntaments integrants
de la mancomunitat, el Consell Comarcal de Cerdanya i l’AMPA de l’escola Bac de Cerdanya
aprovada pel ple de la mancomunitat i que consta a l’expedient, el Ple, per unanimitat dels
membres assistents a la sessió, ACORDA:
Primer.- Aprovar l’esmentat conveni.
Segon.- Notificar aquest acord als subscriptors.
Tercer.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del conveni i per fer efectives les quantitats que
es deriven del conveni.”

Atès que l’objecte del conveni era avançar el pagament dels ajuts al menjador
que el Consell Comarcal, com a òrgan gestor, ha de satisfer a les famílies
beneficiàries.

Vist que el conveni tenia una vigència per al curs 2012-2013 i donat que les
circumstàncies econòmiques no han millorat, el Ple, per unanimitat dels
membres assistents, ACORDA:
Primer.- Prorrogar el conveni i mantenir-lo vigent amb les mateixes condicions
durant aquest curs escolar 2013-2014.
Segon.- Facultar l’Alcalde per al pagament de les quantitats que corresponguin
a partir del mes de gener.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats.
3.- APROVACIÓ CESSIÓ GRATUÏTA D'UNA PART DE LA PARC. 130 DEL
POLÍGON 16 DEL CADASTRE RÚSTIC AL CENTRE TECNOLÒGIC
FORESTAL DE CATALUNYA PER A L'ESTABLIMENT D'UNA PLANTACIÓ
FORESTAL EXPERIMENTAL (EXP.-43/14).
Vist que el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, d’ara en endavant CTFC,
és un consorci sense ànim de lucre, format pel Consell Comarcal del Solsonès,
la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Lleida, la Diputació de Lleida, la
Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació i el Centre de
Desenvolupament rural integrat de Catalunya, fundat l’any 1996 amb la finalitat
de contribuir a la modernització i a la competitivitat del sector forestal, al
desenvolupament rural i la gestió sostenible del medi natural, per mitjà de la
recerca, la formació i la transferència de tecnologia i coneixement a la societat i
que el CTFC té per objectiu, entre d’altres, l’assistència a les empreses,
administracions i institucions públiques i/o privades i propietaris forestals en els
àmbits que li són afins.
Atès que el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, ha sol.licitat a aquest
ajuntament la cessió gratuïta d’una superfície de terreny d’1,5 hectàrees
situada a la Forest núm. 9 del Catàleg d’Utilitat Pública de Girona “Muntanya de
Queixans” i referència cadastral: polígon 16, parcel.la 130, recinte 6, per a
l’establiment d’una plantació forestal experimental.
Atès que l’objectiu de l’actuació és avaluar en condicions de camp el
funcionament d’una sèrie de tècniques de plantació dirigides a incrementar
l’èxit de les repoblacions, reduint la necessitat d’aplicar intervencions de
manteniment o de reposició de marres.
Atès que es tracta d’una cessió gratuïta, per un període de cinc anys, que pot
contribuir a millorar l’èxit de les repoblacions i que per tant, reverteix en benefici
de la població del municipi.
Atès que per assegurar l’èxit de la plantació experimental cal que els terrenys
es tanquin a fi d’evitar l’entrada de cavirols o altres animals per la qual cosa la
finalitat de la cessió no es pot obtenir mantenint l’ens local el domini o
condomini ni constituint sobre el bé cap tipus de dret real.

Vist que per tal de fixar les condicions de la cessió, s’ha redactat el conveni de
col.laboració que consta a l’expedient.
Vist l’informe del Secretari i del tècnic que consten a l’expedient i de conformitat
amb els articles 41, 49 i 50 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual
s'aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya els Articles
47.2 ny) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril; 114.3 n), 211 i ss del Decret 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, el Ple, per unanimitat dels sis membres assistents a la sessió
dels set que en dret formen la Corporació, ACORDA:
PRIMER.- APROVAR inicialment i, si s’escau de forma definitiva, LA CESSIÓ
GRATUÏTA al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya de la superfície de
terreny d’1,5 hectàrees situada a la Forest núm. 9 del Catàleg d’Utilitat Pública
de Girona “Muntanya de Queixans” i referència cadastral: polígon 16, parcel.la
130, recinte 6, per a l’establiment d’una plantació forestal experimental per un
termini de cinc anys amb les condicions que consten al conveni de
Col.laboració que consta en aquest expedient.
SEGON.- FER CONSTAR EXPRESSAMENT, d’acord amb l’article 50 del
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del Patrimoni
dels Ens Locals de Catalunya que si els béns cedits no es destinen a l’ús
previst en el termini fixat o deixen de ser-hi destinats, reverteixen
automàticament de ple dret al patrimoni de l’ens local cedent, el qual té dret a
rebre, si s’escau, el valor dels danys i perjudicis causats i el del detriment
experimentat pels béns.
TERCER.- APROVAR inicialment i, si s’escau de forma definitiva, el CONVENI
DE COL.LABORACIÓ unit a l’expedient on consten les condicions de la cessió.
QUART.- SOTMETRE L’EXPEDIENT A INFORMACIÓ PÚBLICA per un termini
de trenta dies, durant el qual es poden formular reclamacions o al.legacions,
amb el benentès que cas que hi hagi al.legacions hauran de ser resoltes pel
Ple. En cas contrari, aquests acords d’aprovació s’entendran definitius sense
necessitat d’adoptar-ne cap altre.
QUART.- CONDICIONAR l’aprovació de la cessió al resultat positiu de la
informació pública.
CINQUÈ.- NOTIFICAR a l'interessat la cessió acordada, i citar-lo, en el moment
en què la cessió esdevingui definitiva per a la formalització del conveni de
col.laboració.
SISÈ.- DONAR COMPTE d’aquest acord al Deparament de Governació de la
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 49.3 del Decret 336/1988, de 17
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de
Catalunya.

SETÈ.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui possible per a
l’execució d’aquests acords i, especialment, per a la signatura del Conveni un
cop aquest resti aprovat definitivament.
4.- 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 sis assistents a la sessió.
C.- DONACIÓ DE COMPTES I RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, RESOLUCIONS
DE LA JUNTA DE GOVERN DES DE LA DARRERA SESSIÓ DEL PLE.
Per l’alcalde es dóna compte que des de la darrera sessió del Ple no s’ha
celebrat cap sessió de Junta de Govern.
Els regidors es donen per assabentats.
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

16

25/02/2014

EXP. 12/14

17

27/02/2014

LO 4/14

18

27/02/2014

EXP. 70/14

19

04/03/2014

Exp. 83/14

20

07/03/2014

21

14/03/2014

Exp. 12/14
Exp. 34/14
bis

ASSUMPTE
Anullació de 6 rebuts de l'IVTM 2014 (2 baixes de
trànsit 31/12/2013 i 4 vehicles agrícoles). Diversos
contribuents.
Llicència d'obres per anul.lació de bany i habitació
per destinar lo a un espai obert a la Carreterea de
Soriguerola, 6 casa3 de de Soriguerola
Ratificació suspensió obres Paratge Aglets: Queixans
Park, SL i Xavier Forga Alart.
Autorització de pas a la III Duatló de l'Aeródrom de la
Cerdanya el dis 05/04/2014. Moove sports club
Sol.licitud devolució impostos per indeguts. Manel
Blanch i Àngel Vallver Francolí.
Sol.licitud ajut exclòs de concurrència per Millora
infraestructures aigua a la Diputació de Girona.

22

19/03/2014

Exp. 26/14

Convocatòria Ple extraordinari març.

23

20/03/2014

Exp. 47/14

Convocatòria Junta ordinària març.

Els sis 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.
E.- TORN OBERT DE PARAULES.
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde aixeca la sessió, de la qual
estenc, com a secretari, aquesta acta.
El secretari

Els regidors

Vist i plau
L'alcalde

