ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE
CERDANYA CELEBRADA EN DATA 12/08/2013

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm: 4/2013
Caràcter: ordinària
Data: 12 d’agost de 2013
Horari: de 13:00 a 13:50 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.
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
Cap.
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 1/07/2013 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.- DONACIÓ DE COMPTES AJORNAMENT PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS
DE CATALUNYA (PUOSC). DECRET 206/2013 (EXP.- 86/12).
Per l’Alcalde es dóna compte que al DOGC núm. 6430 d’1/08/2013, ha sortit
publicat el DECRET 206/2013, de 30 de juliol, de modificació del termini
d’execució de la línia de subvencions per a inversions i la línia de subvencions
per a despeses de reparació, manteniment i conservació, regulats en els
annexos 2 i 3 del Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual s'aproven les
bases reguladores i d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per
al període 2013-2016, i s'obre la convocatòria única per a aquest període.
La part dispositiva d’aquest decret recull:
“Article 1
S’ajorna fins a l’any 2014 l’inici de l’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya de la
línia de subvencions per a inversions i la línia de subvencions per a despeses de reparació,
manteniment i conservació, regulades en els annexos 2 i 3 del Decret 155/2012, de 20 de
novembre, pel qual s'aproven les bases reguladores i d'execució del Pla únic d'obres i serveis
de Catalunya per al període 2013-2016, i s'obre la convocatòria única per a aquest període.
Article 2
Les referències a les anualitats del període 2013-2016 que consten en l’articulat i els annexos 1
al 3 del Decret 155/2012, en relació amb la línia de subvencions per a inversions i la línia de
subvencions per a despeses de reparació, manteniment i conservació, s’han d’entendre fetes a
les anualitats subsegüents.
Sens perjudici del que estableix l’article 1, excepcionalment, pel que fa a les subvencions de
l’anualitat 2014 de la línia de reparació, manteniment i conservació, seran subvencionables les
despeses que estableix la base segona de l’annex 3 del Decret 155/2012 que els ens locals
dugin a terme durant l’any 2013 i fins al 30 de setembre de 2014”.

El Ple es dóna per assabentat.
2.- APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ DE
FONTANALS DE CERDANYA (EXP.- 11/13).

Vist que aquest Ajuntament no disposa de cap Ordenança Municipal de
Circulació degudament aprovada i a la vista de l’habilitació competencial que fa
l’article 25.1.b Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de las bases de règim local, i
resta de normativa concordant.
Atès que les corporacions municipals estan facultades per intervenir en
l’activitat dels ciutadans mitjançant l’aprovació d’ordenances i reglaments, tal
com reconeixen els articles 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, i 71.2, 236 i 248 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
En aquest àmbit sectorial concret també cal tenir en compte el que preveu al
respecte l’article 7 del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual
s’aprova el Text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor
i seguretat viària.
Per això ha estat redactat pels serveis de l’Ajuntament una proposta
d’Ordenança Municipal de Circulació de Fontanals de Cerdanya, les quals
normes atenen principalment la seguretat de tots els usuaris de les vies
públiques en el terme municipal de Fontanals de Cerdanya, tot garantint-ne el
gaudi, mitjançant l’ordenació i la regulació viàries, de tal forma que es
garanteixi l'ús correcte i responsable tant de les vies urbanes i de les diferents
zones d'ús general i de les installacions i mobiliari urbà, tot d’acord amb les
previsions de la normativa vigent i de les necessitats i circumstàncies de
Fontanals de Cerdanya.
Es dóna compte de l’informe de secretaria que obra en l’expedient en relació a
la normativa aplicable.
Atès que la competència per l’aprovació de les ordenances i reglaments
municipals està legalment atribuïda al Ple de l’Ajuntament.
Un cop deliberat l'assumpte s'acorda per unanimitat dels assistents, el següent:
Primer. Aprovar inicialment l’Ordenança Municipal de Circulació de Fontanals
de Cerdanya d'acord amb el text que figura degudament diligenciat a
l'expedient.
Segon. Ordenar l'exposició pública del present acord, de l’expedient i del text
del Reglament, durant un termini de 30 dies hàbils mitjançant un anunci
publicat al BOP de Girona, al DOGC, en un dels diaris de major difusió diària a
la província i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a fi que tots els interessats
puguin examinar l'expedient i presentar allegacions, reclamacions i
suggeriments. El termini d’informació pública començarà a comptar des de
l’endemà de la darrera publicació efectuada.

Tercer. Fer constar expressament que a la finalització del termini d’exposició
pública i a la vista del seu resultat, el Ple de l’Ajuntament haurà d’adoptar una
resolució adient en relació a la seva aprovació definitiva.
Quart. Un cop aprovat definitivament, el text del Reglament es publicarà
íntegrament al BOP de Girona i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i s'haurà de
trametre còpia de tot l'expedient administratiu a la Delegació Territorial del
Govern de la Generalitat i a la Subdelegació del Govern de l'Estat a Lleida.
Cinquè. Facultar expressament l’Alcalde per tal de donar compliment al present
acord.
3.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA
DE LA TAXA DE RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS
DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA (EXP.- 11/13
BIS).
Atès que caldria establir l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de retirada de
vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via
pública.
Vista l’ordenança esmentada elaborada pe l’Alcaldia.
Vist l’informe emès pel Secretari-Interventor on es determina l’adequació de la
proposta a la normativa vigent i s’estableix el procediment a seguir per a la
seva aprovació.
De conformitat amb els articles 15 i ss 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, el Ple per unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- Aprovar provisionalment l’establiment de l’ordenança fiscal reguladora
de la taxa de retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o
abusivament a la via pública
Aquesta ordenança entrarà en vigor a partir de la publicació de l’acord
d’aprovació definitiva.
Segon.- De conformitat amb allò que preveuen els art. 49.b de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local; 17.1 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 reguladora de les Hisendes Locals, i
178.1.b) 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, sotmetre a
informació pública aquest acord durant 30 dies amb anuncis al BOP i al tauler
d’Anuncis d’aquest Ajuntament perquè els interessats puguin presentar les
reclamacions que considerin oportunes.

Tercer.- En el cas de que no es presenti cap reclamació, l’ordenança
esmentada esdevindrà definitiva sense necessitat d’ulterior acord procedint a
publicar-la íntegrament al BOP de Girona de conformitat amb la normativa
vigent. Aquesta ordenança entrarà en vigor a partir de la publicació de l’acord
d’aprovació definitiva i mantindrà la seva vigència fins que no s’acordi la seva
modificació o la derogació.
Quart.- Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords
d’imposició de tributs, les corresponents ordenances reguladores i les seves
modificacions, un cop s’hagin aprovat definitivament, de conformitat amb allò
que preveu l’art. 2.d) del Decret 94/1995, de 21 de febrer, d’assignació de
funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de Governació i
d’Economia i Finances.
4.- DONACIÓ DE COMPTES APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 1 DEL PRESSUPOST 2013 (EXP.- 56/13).
Per l’Alcaldia s’informa que l’expedient referent a l’aprovació inicial de
l’Expedient de Modificació de crèdits núm. 1 del Pressupost General 2013 ha
estat exposat al públic durant un termini de 15 DIES HÀBILS, des del dia
18/07/2013 al dia 7/08/2013, i que s’ha publicat l’anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Girona núm. 137 de data 17/07/2013 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 no havent-se presentat al.legacions en el tràmit
d’informació pública, de conformitat amb l’acord del Ple de data 1/07/2013, l’
Expedient de Modificació de crèdits núm. 1 del Pressupost General 2013 (Exp
56/13) resta definitivament aprovat en data 8 d’agost de 2013.
El Ple es dóna per assabentat.
5.- APROVACIÓ PLA ECONÒMIC FINANCER (EXP.- 57/13).
De conformitat amb l’article 21 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, en cas d’incompliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de deute públic o de la regla de despesa,
l’administració incomplidora ha de formular un pla econòmic-financer que
permeti en un any el compliment dels objectius o de la regla de despesa, amb
el contingut i l’abast que preveu aquest article.
Atenent a l’article 23 1. de la LO 2/2012, els plans economicofinancers s’han
de presentar davant els òrgans previstos en els apartats següents en el termini
màxim d’un mes des que es constati l’incompliment o s’apreciïn les
circumstàncies previstes a l’article 11.3, respectivament. Aquests plans han de
ser aprovats pels òrgans esmentats en el termini màxim de dos mesos
des de la presentació, i la posada en marxa no pot excedir els tres mesos des
de la constatació de l’incompliment o de l’apreciació de les circumstàncies que
preveu l’article 11.3.

El mateix article 23.4 estableix que els plans economicofinancers elaborats per
les corporacions locals han d’estar aprovats pel Ple de la corporació.
Posteriorment, i de conformitat a l’article 21.3 del RDL 1463/2007 Reglament
d’estabilitat pressupostària, es donarà comunicació a la Direcció General de
Política Financera, el corresponent pla econòmic financer que s’hagi aprovat.
L’article 26 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament que desenvolupa la Llei d'estabilitat pressupostaria disposa que el
Pla econòmic financer aprovat pel Ple de la corporació s’inserirà a efectes
exclusivament informatius al butlletí informatiu de la corporació, si en tingués i
també al Butlletí Oficial de la Província. També a efectes exclusivament
informatius una còpia del pla es trobarà a disposició del públic des de la seva
aprovació pel Ple i fins a la finalització del seu periode de vigència.
Les fases d’incoació i d’instrucció del present expedient es concreten en la
documentació que es detalla tot seguit:
1- Per resolució d’alcaldia de 27/06/2013 s’inicia l’expedient per a l’aprovació
del pla econòmic-financer d’aquesta corporació amb escenari a un any per al
compliment de la regla de despesa en l’exercici 2013.
2- El pressupost de 2013 aprovat en data 27/03/2013 d’aquesta corporació no
compleix l’objectiu de la regla de despesa.
3- L’interventor ha emès l’informe corresponent.
Per tot això, en virtut de l’informe favorable per part de la Intervenció de Fons,
el Ple de l’ajuntament, per unanimitat dels seus membres, ACORDA:
1- Aprovar el pla econòmic financer que aconsegueix el compliment de la
regla de despesa en el termini màxim d’un any, detall del qual figura a l’annex.
2- Trametre còpia del pla econòmic financer a la Direcció General de Política
Financera, de conformitat a l’article 21.3 del Reglament de la LGEP.
3. Exposar, a efectes informatius, el pla econòmic financer al públic mitjançant
la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província.
4. Tenir-lo a disposició del públic durant el seu periode de vigència.
6.- 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 la sessió de data 6/08/2013, 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

61

04/07/2013

LO 27/13

62

09/07/2013

LPO 28/13

63

24/07/2013

34/13 quart

63 bis

31/07/2013

EXP.- 52/13

64

05/08/2013

LPO 29/13

65

06/08/2013

LO 30/13

66

06/08/2013

EXP.- 59/13

67

06/08/2013

LO 31/13

68

08/08/2013

LO 32/13

ASSUMPTE
Llicència d'obres per arranjar i pintar façana C/ Major ,
19 del Vilar d'Urtx. Silvia Mayoral Coll.
Llicència primera ocupació dos habitatges C/ Frederic
Bernades, 5 d'Urtx Gescat Vivendes en
comercialització, SLU (Prodalpa 2001, SL LO 2/07)
Diputació de Girona. Sollicitud subvenció
ajuntaments de menys de 500 habitants per despeses
de construcció, reparació, conservació i
manteniment.
Convocatòria Junta Govern ordinària agost.
Llicència primera Ocupació de l'habitatge C/Cadi, 19
casa 2 de Queixans. Jordi Gené Guerrero LO 10/12
Llicència d'obres per substituir un pilar de la coberta
de l'habitatge situat front el carrer del plàtanas,7 de
Queixans. Ana Piera Gomez.
Convocatòria Ple ordinari agost.
Llicència d'obres per substituir un pilar de la coberta
de l'habitatge situat front el carrer del plàtanas,7 de
Queixans. Josep Relats Baliarda
Llicència d'obres per reformar habitatge unifamiliar al
C/ Major, 17 del Vilar d'Urtx. Jordi Carrera Fabra

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. Esteve Baqué demana la paraula i, respecte a la Mancomunitat
de l’escola Bac de Cerdanya explica el següent:
-

-

-

A partir d’aquest mes el Consell Comarcal començarà a retornar els
imports que l’Ajuntament va avançar per al menjador. Es tracta de quatre
mesos que s’aniran retornant mensualment a partir d’aquest mes.
Actualment hi ha una mestra de la Llar d’infants de baixa i una altra que
marxa. Respecte a la baixa està coberta per una altra persona, pel que
fa a l’altra plaça, en la darrera reunió de la Mancomunitat es va decidir
que si no pujaven les matrícules de la Llar d’infants no es cobriria la
plaça i així la Mancomunitat s’estalviaria un sou. Cas que les matrícules
pugin es cobriria la plaça.
Aquest any, dintre de les inversions que es fan cada any, caldria canviar
les finestres del menjador o dels passadissos de l’escola. No obstant,
per ara no es farà cap actuació fins que s’aprovi el PUOSC, ja que
aquesta actuació es va sol.licitar a l’esmentat pla. De totes formes a
finals de mes hi ha una reunió de la Mancomunitat per acabar-ho de
decidir.

El regidor Sr. Chia, demana la paraula i comenta la inquietud que li ha mostrat
el Sr. Aluju, encarregat de la recollida d’escombraries per als tancaments de
fusta que s’han fet en alguns indrets per tal que els contenidors no es vegin. El
Sr. Aluju creu que el fet que hi hagi els contenidors de plàstic i de paper junts
pot suposar un risc si hi ha algun incendi. Pel comú dels regidors es tracta la
qüestió acordant que si es fan els tancats és per posar-hi tots els contenidors i
que no tindria sentit deixar-ne algun a fora. D’altra banda un incendi només es
factible si hi ha alguna bretolada i en aquest cas tan seria que estessin junts
com separats.
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

