ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE
CERDANYA CELEBRADA EN DATA 27/09/2016

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm: 3/2016
Caràcter: ordinària
Data: 27 de setembre de 2016
Horari: de 20:50 a 22:15 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.

Representants per la Llista de Convergència i unió (CIU):
-

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

Secretari de la Corporació:
-

Albert Planella i Casasayas.

ABSENTS
Cap.
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 14/06/2016 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.- NOMENAMENT JUTGE DE PAU TITULAR (EXP.- 52/16).
Vist que han transcorregut més de quatre anys des del nomenament del Sr.
Josep Blanch i Rodenas com a Jutge de Pau titular 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 titular en el tauló d’anuncis
de l’Ajuntament/Jutjat de Pau, al tauló d’anuncis del Jutjat de Primera Instància
de Puigcerdà i al BOP de Girona núm. 107 de 6 de juny de 2016, obrint-se un
període de vint dies hàbils per a la presentació de sol.licituds.
Vist que un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies només s’ha
presentat una sol.licitud per la plaça de Jutge de Pau titular, signada pel sr.
Josep Blanch i Rodenas.
Atès que l’elecció del Jutge de Pau titular 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 articles 99 a 103 de
la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol del Poder Judicial, el Ple, per unanimitat,
ACORDA:
Primer.- Elegir a Josep Blanch i Ròdenas Jutge de Pau titular 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 d’aquest acord.
2.- DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ. FIXACIÓ DE LES DUES FESTES
LABORALS LOCALS (EXP.- 90/16)

L’Alcalde informa de l’escrit rebut del DEPARTAMENT D’EMPRESA I
OCUPACIÓ, que recorda la necessitat que el Ple de l’Ajuntament, d’acord amb
els articles 46 del RD 2001/1983, de 28 de juliol i 37.2 de l’Estatut dels
Treballadors, proposi les dues festes locals, i si s’escau la dels nuclis agregats,
tenint en compte que no poden escaure’s en diumenge ni en cap dels dies de

festa oficials que fixa la Generalitat i suggereix que es proposi a l’Hble. Sr.
Conseller d’Empresa i ocupació com a festes locals de tots els nuclis del
municipi per al 2017: el dia 14 d’agost i 7 de desembre.
Un cop debatuda la qüestió, el Ple per unanimitat dels seus membres,
ACORDA:
Primer.- Proposar a l’Hble. Sr. Conseller d’Empresa i Ocupació com a festes
locals de tots els nuclis del municipi per al 2017 el dia 14 d’agost i 7 de
desembre.
Segon.- Remetre al DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ aquest acord.
3.- CONCESSIÓ AJUTS PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT I/O
MATERIAL ESCOLAR PER AL CURS 2016-2017 (EXP.- 30/16 BIS).
Vist que la mala conjuntura econòmica fa que moltes famílies estiguin sofrint
problemes econòmics que fan que tinguin dificultats a l’hora d’afrontar les
diverses obligacions.
Atès que l’educació és un pilar bàsic per tal de sortir de la crisi i que des
d’aquest Ajuntament es vol contribuir a que les famílies puguin adquirir els
llibres de text i/o el material escolar que correspongui.
Atès que caldria ajudar a sufragar els llibres de text i/o material escolar
corresponents al curs 2016-2017 per als alumnes d’educació infantil, primària,
Eso, batxillerat, cicles formatius i programa de qualificació professional inicial
dels nens del municipi, el Ple, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Concedir un ajut a fons perdut de SETANTA-CINC EUROS //75,00.EUR// per ALUMNE per a l’adquisició de llibres de text i/o material escolar
corresponents al curs 2016-2017 per als alumnes d’educació infantil, primària,
Eso, batxillerat, cicles formatius i programa de qualificació professional inicial
dels nens del municipi, nascuts entre l’01/01/1999 i el 31/12/2013.
Els beneficiaris de l’ajut hauran de complir simultàniament els següents
requisits:
a) Estar escolaritzats en un centre d’ensenyament durant el curs 2016-2017,
en el moment d’aprovar-se aquest acord.
b) Estar inscrit al padró municipal d’habitants de Fontanals de Cerdanya i
amb residència efectiva al municipi.
Segon.- La subvenció es farà efectiva mitjançant xec. Els xecs es lliuraran a
l’Ajuntament durant els dies 17, 18, 19, 20 i 21 d’octubre de 2016, dins l’horari
habitual d’atenció al públic.

Els xecs hauran de ser recollits pels pares, representants legals o tutors. En el
moment de recollir el xec caldrà presentar un document identificatiu (DNI, NIE,
passaport o carnet de conduir).
Tercer.- Facultar l’Alcalde tan àmpliament com en dret sigui possible per a
l’execució d’aquest acord, i, per tal que resolgui qualsevol circumstància no
prevista en aquest acord.
Quart.- Comunicar aquest acord als interessats.
4.- APROVACIÓ PLA D’ACCIÓ D’ENERGIA SOSTENIBLE DE FONTANALS
DE CERDANYA (EXP.- 75/13)
Vist que en data 19/10/2012 el Ple de l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya
va acordar adherir-se al Pacte d’Alcaldes per una energia sostenible local
(exp.- 75/12), fent seus els objectius de la Unió Europea per l’any 2020 i
adoptant el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en
més del 20 per cent per a 2020 mitjançant a la creació de plans d’acció en favor
de les fonts d’energies renovables.
Atès que en data 27/05/2013, la Diputació de Girona va atorgar a l’Ajuntament
de Fontanals de Cerdanya un ajut per import de 2.475,00 euros, destinat als
treballs de redacció del PAES.
Vist que el Pla d’Acció d’Energia Sostenible elaborat per l’empresa ARDA,
Gestió i Estudis Ambientals, SLL, denominat “Pla d’Acció per a l’energia
sostenible de Fontanals de Cerdanya”, va ser aprovat per decret d’Alcaldia de
data 10/02/2014 i que el Ple va ratificar l’esmentat acord en data 25/02/2014.
Atès que el PAES es va fer arribar a CILMA per a la seva val.lidació i que
l’equip tècnic de la Diputació de Girona i del CILMA han constatat que el
document s’adequa a la metodologia per a l’elaboració dels PAES de les
comarques gironines, proposant unes petites esmenes respecte a la reducció
d’emissions de CO2, les accions a executar i al pressupost total.
Atès que les esmenes proposades es consideren adequades.
D’acord amb aquests antecedents, el Ple per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Aprovar el PAES (Pla d’Acció d’Energia Sostenible) de Fontanals de
Cerdanya redactat per l’empresa ARDA, Gestió i Estudis Ambientals, SLL, en la
seva versió definitiva que inclou les esmenes proposades i esmentades
anteriorment.
Segon.- Trametre una còpia de l’esmentat Pla a la Diputació de Girona en
format pdf .
Tercer.- Facultar l’Alcalde tan àmpliament com en dret sigui possible per a
l’execució d’aquests acords.

5.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL ANY 2015 (EXP.- 21/16).

Atès que s’ha elaborat el Compte General d’aquest Ajuntament corresponent a
l’exercici 2015 segons les disposicions que conté el Text Refós de la Llei
d'Hisendes Locals, el Reial Decret 500/1990 de 20 d’abril, i l’Ordre EHA/4042,
de 23 de novembre de 2004, per la que s’aprova la instrucció del model
simplificat de comptabilitat local (BOE de 9 de desembre de 2004).
Vist que el Compte General comprèn exclusivament el corresponent a l'entitat
local Ajuntament de Fontanals de Cerdanya, ja que no han estat creats
organismes autònoms administratius ni de cap altre naturalesa.
Atès que el Compte General que es presenta, s'ha obtingut del sistema
informàtic gestionat per la Intervenció i conté la documentació prevista a l'art.
209 i concordants del TRLHL. En concret, s'adjunten els següents estats
comptables:
a) Balanç de situació a 31 de desembre de 2015.
b) Compte de Resultats a 31/12/2015.
c) Liquidació del Pressupost.
d) Estat demostratiu de drets i obligacions procedents d'exercicis tancats.
e)Estat de tresoreria
f) Estat de compromisos de despeses amb càrrec a exercicis futurs.
g) Estat del deute.
h) Quadre de finançament anual.
Vist que el Compte General i els seus justificants han estat objecte d'informe
favorable per la Comissió Especial de Comptes en data d’avui.
Atès que el compte general es troba en exposició pública.
De conformitat amb l'art. 212 del TRLHL, 58 i 101 del TRLMRLC, i resta de
normativa concordant, el Ple per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Aprovar el Compte General del Pressupost 2015, que ha estat informat
favorablement per la Comissió Especial de Comptes d'aquest Ajuntament i que es
troba en informació pública.
Cas de no produir-se al.legacions durant el termini d’exposició pública, l’acord
esdevindrà definitiu. Cas contrari, caldrà sotmetre les al.legacions a informe de la
Comissió Especial de Comptes i posterior aprovació pel Ple.
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de tots els documents
necessaris per la tramitació d'aquest expedient i per la remissió dels comptes a la
Sindictura de Comptes de Catalunya quan estigui ultimat l’expedient.
6.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 2/16 (EXP.-62/16).

Vista la Memòria de l’Alcaldia de modificació de crèdits en el pressupost 2016,
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 2016.
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

INGRESSOS
Descripció

Increment

Aplicació

1532/601

Mancomunitat
fins instrucció i
cultura
Camins Accés
nuclis població
Pavimentació
vies públiques

920/623

Escampador sal

161/213

Manteniment
aigua

10.000,00 €

870

Material oficina
TOTAL

1.000,00 €
73.000,00 €

870

463/320
1531/601

920/220

9.000,00 €

870

10.000,00 €

870

35.000,00 €

870

8.000,00 €

870

Descripció

Romanent de
Tresoreria
Romanent de
Tresoreria
Romanent de
Tresoreria
Romanent de
tresoreria
Romanent de
Tresoreria
Romanent de
Tresoreria
TOTAL

Increment

9.000,00 €
10.000,00 €
35.000,00 €
8.000,00 €

10.000,00 €
1.000,00 €
73.000,00 €

Atès que la modificació de crèdits proposada correspon a despeses urgents
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, ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 2 del
pressupost de l’any 2016, 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.
7.- 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 set regidors que formen el
Consistori.
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 28/06/2016, 2/08/2016 i 20/09/2016,
de les quals s’han repartit 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. Els regidors de
CIU 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:

67

16/06/2016

Exp 70/16 bis

68

16/06/2016

EXP 12/16

69

16/06/2016

EXP 72/16

70

16/06/2016

LO 24/16

71

21/06/2016

Exp.-64/16

Incoació expedient protecció legalitat urbanística Camí del
Molí 7. Rosa Costa - Enginyeria i Gestió SL: Susbstitució
coberta.
Sol·licitud exempció IVTM Remolc Agrícola. Josep Maria
Clot Prat - SAT CASABLANCA N. 219 CAT
Banco Santander, SA. Requeriment execució treballs neteja
finca situada front el Carrer Baix, 10 del nucli d’Urtx i
imposició multa coercitiva.
Llicència d'obres per soterrar cuba de gas propà situada al
Carrer Rufaca, 6 d'Escadarcs. Mobles Muñoz Clapes,SL
Convocatòria Junta Govern ordinària Juny.
Llicència d'obres per a la construcció d'un cobert ramader
per a ús extensiu. Mas Montagut. Parcel.la 1 polígon 13 Les
Pereres. Cerdanya,SL

72

27/06/2016

LO 25/16
Llicència d'obres per arranjament de coberta de l'habitatge 4
situat a la comunitatd e propietaris de la Solana d'Escadarcs.
C/ Closa, 3 d'Escadarcs. Inmoneu Cerdanya,SL

73

30/06/2016

LO 26/16

74

30/06/2016

LO 27/16

75

30/06/2016

Exp. 83/16

75
BIS

08/07/2016

Exp 12/16

76

11/07/2016

Exp 34/16 Ter

77

20/07/2016

URBA 7/16

78
78
bis

21/07/2016

Exp.- 72/16

28/07/2016

Exp.- 53/16

79

29/07/2016

EXP 83/16

80

81

02/08/2016

Exp 12/16

03/08/2016 LO 28/16

82

11/08/2016

Exp.- 72/16

83

16/08/2016

Exp.- 74/16

84
85

18/08/2016

LO 29/16

19/08/2016

Exp 42/16
Sisè

Llicència d'obres per rehabilitació de la coberta de l'edifici
plurifamiliar i enderrocament del balcó de la planta segona
de Cal Montserrat. Rosa Costa Masfarné, Carrer Molí, 7 Les
Pereres
Atorgament autorització "34a Cursa Popular d'Age" del
06/08/2016. Club Poliesportiu Puigcerdà.
Retorn parcial de l'IVTM 2016 per baixa de vehicles a trànsit.
Lluís Aguiló Collar
Adhesió al Pla Extraordinari d'assistència financera local
2016. Diputació de Girona.
Assabentat activitat lúdica infantil a l'aeròdrom de la
Cerdanya. Izaskun Echeverria.
Banco Santander, SA. Requeriment execució treballs neteja
finca situada front el Carrer Baix, 10 del nucli d’Urtx i
imposició multa coercitiva.
Convocatòria Junta Govern ordinària agost.
Autorització prova "IV 3 hores de resistència de Fontanals".
14/08/2016 a Soriguerola. Moto Club Cerdanya.
Baixa IVTM per duplicitat amb el municpi de Das. Enric
Laguarda Comas
Llicència d'obres per fer mur de pedra a l'habitatge situat
front el C/Fontanals, 7 de Soriguerola. Sara Rodriguez
Sotelo
Banco Santander, SA. Requeriment finalització execució
treballs neteja finca situada front el Carrer Baix, 10 del nucli
d’Urtx.
Acceptació cessions Daniel Romero - Núria Pujol-Xicoy.
Carrer de l'Església 13 d'Estoll.
Llicència d'obres per reformar bany i resturar finestres.
Carrer Mas de Munt, 23 de Queixans. Isabel Ester Perea.
Sol·licitud de subvenció per al finançament de les despeses
derivades de l'ús del consultori local. Dipsalut.
Delegació temporal de les funcions de compulsa de
documents i signatura de certificats d'empadronament durant
les vacances del Secretari-Interventor.

86
87

19/08/2015
22/08/2016

EXP. 39/16
LO 30/16

Llicència d'obres per legalitzar la piscina de la comunitat de
Propitaris de Cal Badó. Isidre Iniesta
Assabentat activitat lúdica: Picnic amb jocs infantils i
barbacoa al jardí del restaurant de l’aeròdrom de la
Cerdanya. Martí Ponce Bochaca, Sidreria Urvati.

88

25/08/2016

URBA 8/16
Llicència d'obres per reformar interior habitatge i col.locar
calefacció de gas.oil. Eduard Martinez- Isidre Munt. Cami
Vell d'Alp a Puigcerdà,18 del Vilar d'Urtx

89

05/09/2016

LO 31/16

90

15/09/2016

EXP 81/16

91

20/09/2016

EXP 13/16

92

21/09/2016

EXP.- 76/16

Convocatòria Junta de Govern setembre.
Autorització al Consell
manteniment camins.

Comarcal

contractació

Convocatòria Comissió Especial de Comptes.

obres

93

21/09/2016

EXP.- 68/16

Convocatòria Ple ordinari setembre.

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. Els regidors de
CIU es donen per assabentats.
E.- TORN OBERT DE PARAULES.

El regidor, Sr. Esteve Baqué, demana la paraula i pregunta si respecte als
convenis de l’aigua que es van fer amb la Coma, tots els regidors creuen que
tot és correcte, atesos els dubtes que s’havien plantejat durant la campanya
electoral. Els regidors per unanimitat consideren que tot està bé en referència a
aquests convenis.
El Sr. Baqué manifesta que les actes no estan penjades a la web municipal des
de desembre de 2015. La Sra. Garreta diu que a les actes velles no s’hi pot
accedir. A instàncies de l’Alcalde, el Secretari manifesta que mirarà que passa i
ho actualitzarà.
El regidor Sr. Baqué manifesta que durant la campanya el Grup del Bloc
municipal acusava l’equip de govern de manca de transparència en quan a la
gestió de despeses i manifestaven que ells penjarien totes les despeses a la
web perquè tothom sabés el que es gastava i no obstant, ara no ho estan fent.
El regidor Miquel Adam diu que no ho deien com a crítica sinó com a part del
seu programa electoral i diu que hi aniran treballant. El Sr. Baqué demana que
es pengin totes les despeses a la web. Per part de tots els regidors s’acorda
penjar les despeses a la web.
El Sr. Esteve Baqué diu que respecte l’obra que s’està fent davant de “Cal
Joanet” a Urtx, s’ha atorgat llicència d’obres de rehabilitació i s’ha tirat tot a
terra i s’està fent nou i que les condicions de la llicència són diferents si es
rehabilita o es fa nou. Que caldria vigilar que no ens vulguin “marcar un gol”.
L’impost i les cessions són diferents. El regidor d’obres, Sr. Ignasi Bartra, diu
que si s’ha tirat a terra deu ser perquè no s’aguantava i que demà revisarà
l’expedient. El Sr. Chia diu que es separen 50 cms de la punta de baix i l’altre
tros va a morir al mur.
El Sr. Baqué pregunta si l’equip de govern ha fet alguna cosa més per treure
les humitats que hi havia a “Cal Ginyós”. El Sr. Ramon Chia respon que no han
fet res més especial. Que des de que van asfaltar, els propietaris de “Cal
Ginyós” diuen que no han tingut més humitats.
El regidor Sr. Baqué, respecte al tema de l’aeroport, diu que potser no s’ha
portat prou bé. Que la gent del poble no se n’ha enterat. Que no troba correcte
que no s’hagi comptat amb el grup de CIU i proposa fer una Comissió formada
per tots els grups ja que entén que sobrepassa l’àmbit municipal. L’alcalde, Sr.
Ramon Chia passa a explicar succintament les gestions efectuades: A principis
d’abril la Sra. Rosa Busquets va trucar l’Alcalde per dir-li que aprovarien el Pla
Director Urbanístic de l’Aeròdrom (PDUA) a la setmana següent. Ell li va

manifestar que no ho fes perquè no havien quedat així, que abans havien
d’acabar de consensuar el Pla amb els ajuntaments. Llavors va acudir al Síndic
per tal que els ajudés a parar el PDUA, la qual cosa s’ha fet. A banda d’això
durant el Consell d’Alcaldes que es va fer al maig va demanar que es
convoqués un Consell d’alcaldes per tractar l’assumpte. A banda d’això s’han
tingut contactes amb els Srs. Ricart Font i Agustí Serra i s’ha quedat que
deixarien la versió actual del PDUA i el tornarien a fer. L’equip de govern no fa
res que no hagin fet els Consistoris anteriors dirigits pels Srs. Forga i Serret
que també havien fet al.legacions en el mateix sentit. Tot això es va explicar en
el Ple del mes de juny en què els membres de CIU no van assistir. També diu
que no té cap inconvenient a fer una Comissió. Que ell hi serà i que quan el
grup de CIU hagi decidit quin representant designa per aquesta comissió que li
facin saber.
Respecte al Pla de Foment de Turisme la Sra. Maria Garreta pregunta que
perquè s’ha tret el centre d’interpretació. El Sr. Miquel Adam diu que ell va anar
a Barcelona a parlar sobre perquè l’any anterior no s’havia concedit l’ajut i li van
dir que aquest centre no creava producte. Li van dir que no puntuava perquè
volien actuacions que creessin “llits”. Els diners provenen de la taxa turística i
aquest local no contribuïa a fer producte i no puntuava.
La Sra. Maria Garreta pregunta sobre si l’antiga casa de telèfons de Queixans
ha quedat lliure i si s’ha pensat alguna cosa per fer-hi. L’Alcalde, Sr. Ramon
Chia respon que si que ha quedat lliure i que encara no han pensat en què ferhi.
El regidor Sr. Josep Serret diu que recentment es va celebrar el desè aniversari
de la Llar d’Infants d’Alp i que no hi havia cap representant de l’equip de
Govern. El Sr. Miquel Adam respon que hi havia d’anar ell però que un familiar
seu va tenir problemes de salut i va estar a l’hospital i no va pensar a avisar a
cap altre membre de l’equip de govern.
El regidor sr. Serret pregunta sobre que va passar amb els passos del bestiar a
Soriguerola, que dos veïns es van barallar. El Sr. Chia respon que un veí havia
tancat el pas i ell hi va parlar a fi que deixés un pas perquè el bestiar podés
passar. Finalment es va deixar el pas i es va arreglar el conflicte.
El Sr. Serret diu que l’any passat hi havia bestiar de fora del municipi als
comunals de Soriguerola i pregunta si almenys els hi havia demanat les guies.
Que es tracta d’una qüestió sèria ja que si algun animal d’aquests presenta
problemes sanitaris es podria arribar a tancar el municipi al bestiar per sanejarho tot. El Sr. Ramon Chia respon que ell només havia autoritzat a un veí del
municipi a posar-hi bestiar. Que no sabia que hi hagués bestiar de fora i que ho
controlarà.
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta.
El secretari

Vist i plau
L'alcalde

