ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE
CERDANYA CELEBRADA EN DATA 20/12/2016

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm: 4/2016
Caràcter: ordinària
Data: 20 de desembre de 2016
Horari: de 20:30 a 21:20 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.
Maria Garreta Baqué, regidora.

Secretari de la Corporació:
-

Albert Planella i Casasayas.

ABSENTS
Ha excusat la seva assistència el regidor, Sr. Esteve Baqué Vidal, regidor,
representant de la Llista de Convergència i unió (CIU).

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 27/09/2016 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.- MOCIÓ PER ESTABLIR LA COL·LABORACIÓ DE LA DIPUTACIÓ EN EL
SUPORT ECONÒMIC ALS MUNICIPIS EN L’IVA DELS FEDER (EXP.- 78/16).
Vist que la Diputació de Girona, en sessió plenària de data 18/10/2016, ha
adoptat, per unanimitat, la moció que es transcriu a continuació:
“PLE88/000027/2016-JP; Proposta. Moció dels grups de CiU, ERC, PSC i

IdS per establir la col·laboració de la Diputació en el suport econòmic als
municipis en l’IVA dels FEDER.
Tal com es va exposar al plenari on es van aprovar els projectes FEDER
sembla il·lògic, des del punt de vista municipal, el repartiment de
despeses que figura en les propostes de cofinançament dels programes
FEDER, en referència al tema de l’iva.
El FEDER des d’Europa aporta un 50 % de la despesa elegible, la
Diputació un 25 % i els ajuntaments l’altre 25 %, però donat que s’exclou
de la despesa elegible l’import de l’IVA, aquest import recaurà en
l’administració que contracti l’actuació com a consumidora final.
Atès que cal estudiar un mecanisme per fer que el repartiment de costes
de les actuacions incloses en els programes FEDER (la despesa
subvencionable) inclogui l’IVA.
Tal com s’estableix a l’article 7 del Reglament (CE) 1080/2006, l’IVA
només serà subvencionable si és real i definitivament suportat pel
beneficiari final (és a dir, serà subvencionable sempre que no sigui
recuperable).
En el mateix sentit s’expressa l’ORDRE EHA/524/2008, de 26 de febrer,
on s'aproven les normes sobre les despeses subvencionables dels
programmes operatius del Fons Europeu de Desenvolupament Regional
(FEDER) i del Fons de Cohesió i l’article 8 de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona.
Aquesta realitat esdevé més greu, si cal, quan comprovem que Catalunya
és l'única Comunitat que aplica aquest sistema, en la resta del territori
espanyol, la despesa subvencionable inclou l’import de l’IVA, que
d’aquesta manera es reparteix proporcionalment entre les administracions
que financen els projectes.
En aquest sentit i davant el greuge que representa assumir aquests
imports pels nostres ajuntaments, la corporació per unanimitat ACORDA:

Primer. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que modifiqui la normativa
de distribució de fons FEDER al territori, incorporant com a despesa
subvencionable l’import de l’IVA, sempre que sigui viable des d’un punt de
vista jurídic i econòmic.
Segon. Establir un mecanisme compensatori d’ajuda als ajuntaments per
part de la Diputació de Girona que permetrà reduir aquest sobre cost de
l’IVA pels ens locals, per al programa FEDER en curs, fent-se càrrec la
Diputació de l’IVA que correspon a la participació de la mateixa Diputació,
sempre que sigui viable des d’un punt de vista jurídic i econòmic.
Tercer. Estudiar un model d’actuació cara a futures convocatòries perquè
aquesta problemàtica no sigui recurrent en el temps, i els ajuntaments
vegin alleugerida la càrrega que fins ara assumien integrament, en
referència a aquesta qüestió de l’IVA.
Quart. Comunicar el present acord a tots els ajuntaments de la
demarcació per tal que donin suport a la iniciativa que s’incorpori com a
despesa subvencionable dels programes FEDER l’import de l’IVA, així
com a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de
Catalunya i al Govern de la Generalitat de Catalunya.”
D’acord amb aquests antecedents, el Ple
assistents a la sessió, ACORDA:

per unanimitat dels membres

Primer.- Adherir-se a la moció dels grups de CIU, ERC, PSC i Ids per establir
la col·laboració de la Diputació en el suport econòmic als municipis en l’IVA
dels FEDER, aprovada per la Diputació de Girona.
Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Girona, a l’Associació
Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i al Govern de
la Generalitat de Catalunya.
2.- MOCIÓ DE SUPORT ALS ENCAUSATS PEL 9N (EXP.- 78/16).
Vist que la Diputació de Girona, en sessió plenària de data 18/10/2016, ha
adoptat, per unanimitat, la moció que es transcriu a continuació:
“PLE88/000028/2016-JP; Proposta. Moció dels grups de CiU, ERC, IdS i
CUP de suport als encausats pel 9N.
“Davant la petició de la Fiscalia de deu anys de inhabilitació per
l'expresident de la Generalitat Artur Mas i altres nou per a les conselleres
Irene Rigau i Joana Ortega, per prevaricació i desobediència al Tribunal
Constitucional (TC) en la consulta sobiranista del 9N que suposa una
indignitat per qualsevol demòcrata.
I en un moment que la Diputació ha fet una aposta decidida per fomentar
la participació ciutadana en tots els municipis de la demarcació i que cada

dia son mes els consistoris que sotmeten a consideració directa dels seus
veïns temes de gran interès pel seu futur, d'acord amb la legislació
catalana.
Per tot això la corporació per unanimitat ACORDA:
Primer. Mostrar el suport de la Diputació a l'expresident Artur Mas, a les
exconselleres Irene Rigau i Joana Ortega i a l’exconseller Francesc Homs
i altres persones que puguin resultar encausades, i el rebuig democràtic a
la sol·licitud de penes d’inhabilitació o d’altra caire per part de la Fiscalia
de l'Estat per posar les urnes el 9N.
Així mateix, mostrar el suport a la presidenta del Parlament, Carme
Forcadell, i a l’alcaldessa de Berga, Montserrat Venturós, i al regidor de
l’Ajuntament de Vic, Joan Coma, pels processos que tenen oberts, així
com totes aquelles persones que resultin encausades per idèntic motiu.
Segon. Considerar que posar les urnes i facilitar que els ciutadans
participin amb el seu vot, es un fet democràtic que mai pot ser qualificat
de delicte.
Tercer. Sol·licitar dels ajuntaments de la demarcació un posicionament a
favor de la participació ciutadana i de rebuig al processament dels nostres
conciutadans Mas, Rigau, Ortega i Homs per la seva participació en la
consulta popular i democràtica del 9N.
Quart. Manifestar el suport d’aquesta corporació envers tots aquells
ajuntaments que han rebut un requeriment de la Delegació o
Subdelegació del Govern de l’Estat per l’obertura de les dependències
municipals el dia 12 d’octubre d’enguany.”
D’acord amb aquests antecedents, el Ple
assistents a la sessió, ACORDA:

per unanimitat dels membres

Primer.- Mostrar el suport de l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya a
l'expresident Artur Mas, a les exconselleres Irene Rigau i Joana Ortega i a
l’exconseller Francesc Homs i altres persones que puguin resultar encausades,
i el rebuig democràtic a la sol·licitud de penes d’inhabilitació o d’altra caire per
part de la Fiscalia de l'Estat per posar les urnes el 9N.
Així mateix, mostrar el suport a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i
a l’alcaldessa de Berga, Montserrat Venturós, i al regidor de l’Ajuntament de
Vic, Joan Coma, pels processos que tenen oberts, així com totes aquelles
persones que resultin encausades per idèntic motiu.
Segon.- Considerar que posar les urnes i facilitar que els ciutadans participin
amb el seu vot, es un fet democràtic que mai pot ser qualificat de delicte.

Tercer.- Manifestar el suport d’aquesta corporació envers tots aquells
ajuntaments que han rebut un requeriment de la Delegació o Subdelegació del
Govern de l’Estat per l’obertura de les dependències municipals el dia 12
d’octubre d’enguany.”
Quart.- Notificar aquest acord a la Diputació de Girona per al seu coneixement
i, si escau, a fi que faci arribar aquest acord als interessats.
3.- MOCIÓ SOBRE EL REBUIG A LA IMPLANTACIÓ DELS ANOMENATS
COMPTADORS TELEGESTIONABLES (EXP.- 78/16).
Vist que la Diputació de Girona, en sessió plenària de data 15/11/2016, ha
adoptat, per unanimitat, la moció que es transcriu a continuació:
“PLE89/000030/2016-JP; Moció sobre el rebuig a la implantació dels anomenats
comptadors telegestionables.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La disposició addicional primera de l’Ordre ITC/3860/2007, de 28 de desembre,
per la qual es revisen les tarifes elèctriques a partir de l’1 de gener de 2008,
estableix que tots els comptadors de mesura en subministraments d’energia
elèctrica amb una potència contractada de fins a 15 kW han de ser substituïts per
nous equips que permetin la discriminació horària i la telegestió abans del 31 de
desembre de 2018. És a dir, disposa la substitució obligatòria dels comptadors
analògics tradicionals pels anomenats comptadors “intel·ligents”.
L’Ordre IET/290/2012, de 16 de febrer, rectifica l’agenda de desplegament dels
comptadors de telegestió però manté el termini final per a la seva implantació. La
mateixa Ordre insta les empreses distribuïdores a comunicar directament als
clients la data prevista per a la substitució dels seus comptadors amb tres mesos
d’antelació. Aquesta comunicació s’ha d’estendre a les corresponents empreses
comercialitzadores perquè tinguin constància de la substitució de comptadors dels
seus clients. És a dir, el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme ordena a les
empreses una comunicació directa amb els usuaris i usuàries, sense cap tipus de
notificació o autorització dels ens locals i amb una simple comunicació a les
comunitats autònomes mitjançant un informe d’evolució de l’execució dels plans
aprovats que contingui una descripció detallada de les accions realitzades des del
seu inici.
Tot i que els comptadors “intel·ligents” són venuts com una eina d’eficiència
energètica, considerem que la seva instal·lació reporta més perjudicis que no pas
beneficis per als usuaris i que viola drets fonamentals de la ciutadania, per les
raons següents:
1. Per incompliment de la normativa europea i espanyola
La Directiva europea 2012/27/UE, relativa a l’eficiència energètica, disposa al seu
article 9 que els comptadors “reflecteixin exactament el consum real d’energia i
que proporcionin informació sobre el temps real d’ús”, i que els estats
“s’asseguraran que els sistemes de mesurament faciliten als clients finals
informació sobre l’hora exacta d’utilització i que es tinguin en compte els objectius
d’eficiència energètica i els beneficis al client final en establir les funcions mínimes
dels comptadors”.

No obstant això, el Govern espanyol no ha transposat totalment la directiva
europea a la legislació estatal –tot i que estava obligat a fer-ho abans del 5 de
juny de 2014–, i ha rebutjat que els comptadors intel·ligents s’instal·lin a l’interior
dels habitatges, al·legant que es podria cometre frau en la seva manipulació. La
impossibilitat d’accedir a la informació del consum a temps real impedeix assolir
una veritable eficiència energètica, ja que el consumidor continua desconeixent
què consumeix hora a hora.
D’altra banda, la substitució de comptadors s’està duent a terme sense respectar
la comunicació prèvia amb tres mesos d’antelació prevista a l’Ordre
IET/290/2012. Els usuaris són obligats a acceptar que la substitució del
comptador electromecànic pel comptador telegestionable sigui realitzada sense
que els siguin comunicats prèviament el dia i l’hora de l’operació, la qual cosa els
impedeix ser presents en l’operació i, per tant, comprovar si els kWh indicats per
la companyia a la factura posterior coincideixen amb els kWh marcats per tots dos
comptadors en el moment de la substitució.
El desprecintament i el canvi de comptador per part de l’empresa distribuïdora
sense avisar prèviament la persona abonada contravé, entre altres, l’Informe de la
Comisión Nacional de la Energía dictat en data 7 de març de 2013, que diu: “Ia
empresa distribuidora, ante cualquier actuación que vaya a realizar sobre el
equipo de medida, independientemente de la propiedad del mismo, deberá
notificar al consumidor, como responsable del punto de medida, la fecha exacta
en la que se va ejecutar dicha actuación y su alcance.”
A més, les elèctriques amenacen els veïns si no volen canviar el comptador, tot i
que no és obligatori fer-ho fins al 31 de desembre de 2018.
2. Per restriccions d’ENDESA a la lliure competència
Atès que la companyia distribuïdora Endesa imposa restriccions a la lliure
competència, ja que impedeix que en la seva xarxa de distribució siguin instal·lats
comptadors telegestionables no fabricats per Enel, empresa pública italiana
propietària d'Endesa.
Atès que les esmentades restriccions estan expressament prohibides en els
articles 101 i 102 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE) i li
donen a Endesa el monopoli sobre el 43% del mercat de comptadors
telegestionables. Atès que les restriccions afecten a 13 milions d'usuaris de
Catalunya, Andalusia, Aragó, Extremadura, Balears i Canàries, que no poden
exercir el seu dret a comprar o llogar el comptador en un mercat de lliure
competència.
Atès que aquests usuaris, entre els quals hi ha els veïns de la demarcació de
Girona, són obligats a més a acceptar que la substitució del comptador
electromecànic pel comptador telegestionable sigui realitzada sense que els
siguin comunicats prèviament el dia i l'hora de l'operació, la qual cosa els
impedeix estar presents en aquesta i, per tant, Comprovar si els kWh indicats per
Endesa a la factura posterior coincideixen amb els kWh marcats per tots dos
comptadors en el moment de la substitució.
Atès que les companyies apliquen restriccions a la lliure competència, amb
l’omissió de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), ja que
s’impedeix l’exercici al dret de llogar o comprar el nou comptador en el mercat

lliure. Les elèctriques amenacen els veïns si no volen canviar el comptador, quan
no és obligatori i es pot fer fins el 31 de desembre de 2018.
Atès que els comptadors telegestionables d' Endesa incompleixen el Mandat
441/2009 de la Comissió Europea, ja que no són interoperables, és a dir, no són
intercanviables amb comptadors d'altres fabricants.
3. Per manca de protecció de les dades de caràcter personal
La posada en funcionament dels comptadors intel·ligents per mesurar els
consums –i la futura implantació de xarxes intel·ligents– obre la possibilitat
d’obtenir i processar volums cada vegada majors de dades personals dels
consumidors i consumidores i posar-los a disposició de diferents destinataris, amb
el consegüent risc per a la privacitat dels consumidors i consumidores. És una
qüestió que preocupa i que ha provocat que des de diferents instàncies de la Unió
Europea s’estiguin duent a terme actuacions tendents a conciliar el desplegament
dels sistemes de comptador intel·ligent i de les xarxes intel·ligents amb la
protecció de la privacitat.
El Grup d’Autoritats de Protecció de Dades creat per l’article 29 de la Directiva
95/46/ CE, en el seu dictamen 12/2011 sobre el mesurament intel·ligent i després
de sol·licitar una consulta prèvia al supervisor europeu de Protecció de Dades,
manifesta que “el desplegament a escala europea dels sistemes de comptador
intel·ligent pot oferir avantatges significatius encara que també pot comportar
riscos considerables per a la protecció de les dades personals. Permet l’obtenció
massiva de dades personals de les famílies i pot portar al seguiment del que fan
els membres d’una família en la intimitat de les seves llars”.
L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), en el seu informe de data
22 de juny de 2015, recull el dictamen del Grup d’Autoritats de Protecció de
Dades i considera que “el tractament de les dades referides a la corba de càrrega
horària resulta especialment sensible en tant que implica l’accés a altres
informacions alienes a la mera dada del consum energètic, mostrant els hàbits de
comportament del consumidor i permetent l’elaboració de perfils relacionats amb
la seva conducta, que excedeixen el mer coneixement dels seus consums per
afectar la seva esfera més privada”, alhora que assegura que “l’accés a la
informació hauria de fundar-se en el consentiment inequívoc de l’afectat” .
L’AEPD entén que les dades del consum horari s’han de considerar dades
personals als efectes de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, però incomprensiblement la mateixa
AEPD en aquest informe dóna legitimitat a les distribuïdores per accedir a
aquestes dades incloent-les en l’article 6.2 de la Llei orgànica 15/1999 .
El Consell d’Estat ha emès un dictamen de data 19/11/2015, amb referència
936/2015, sobre el projecte de reial decret pel qual es modifiquen diferents
disposicions en el sector elèctric, on considera que perquè la regulació sigui
efectiva i asseguri l’adequada protecció de dades personals cal garantir que el
consumidor té coneixement “ple” de l’accés i tractament de les seves dades de
consum i que autoritza de manera “inequívoca” i “efectiva” l’accés a aquestes
dades i el seu tractament mitjançant el consentiment del titular “previ” i exprés “.
L’article 7.2 de la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, assenyala com un dels
supòsits d’intromissió il·legítima en l’àmbit de protecció d’aquesta llei “la utilització
d’aparells d’escolta, dispositius òptics, o de qualsevol altre mitjà per al
coneixement de la vida íntima de les persones o de manifestacions o cartes

privades no destinades a qui faci ús d’aquests mitjans, així com la seva gravació,
registre o reproducció”. Així, el tractament d’aquestes dades representa una
ingerència en l’esfera privada del consumidor, ja que a través dels comptadors es
proporciona informació rellevant sobre els seus hàbits personals.
4. Per la probable afectació sobre la salut de les persones
Hi ha una creixent preocupació social a molts barris, pobles i ciutats del nostre
sobre els possibles efectes sobre la salut de les persones de les radiacions
electromagnètiques provinents del desplegament dels anomenats comptadors
intel·ligents. Aquests aparells estan equipats amb tecnologIa PLC (Power Line
Communication), que suposa una font de contaminació electromagnètica
permanent dins i fora de les nostres llars.
El cablejat elèctric dels habitatges està previst per a un corrent elèctric net de
freqüència 50 Hz, però no està adaptat per transportar senyals PLC (utilitzats en
les xarxes d’alta tensió). Els nous comptadors emeten polsos de freqüència
intermèdia que provoquen un fenomen anomenat “electricitat bruta”, el qual
s’escampa per la xarxa elèctrica domèstica, incrementant exponencialment les
radiacions que de per si emeten els aparells habituals, fet que provoca un efecte
acumulatiu i que pot tenir efectes adversos sobre la salut, en funció de la
sensibilitat de cada persona, com ara migranyes, fatigues, insomni, etc., i
especialment sobre els col·lectius més sensibles, com són dones embarassades,
nadons, nens i nenes, persones electrohipersensibles, gent gran i persones
malaltes.
A causa de les característiques de les ones PLC el seu efecte pot ser més nociu
que altres xarxes sense fil, ja que a dia d’avui no està demostrat que aquestes
ones siguin innòcues, tenint en compte la recomanació dels estudis realitzats per
experts com Enrique A. Navarro, Claudio Gomez-Perretta i Francisco Montes. Per
això, la instal·lació massiva dels comptadors telegestionables pot suposar una
greu amenaça per a la salut pública. Per evitar la radiació electromagnètica
provocada per les freqüències d’aquests senyals el cablejat hauria d’estar
apantallat, amb interruptors i filtres, per garantir que no es contamini la zarza
elèctrica, o optar per una connexió per fibra òptica, tecnologia absolutamente
segura que ja ha estat utilitzada en països com Holanda o Alemanya per a la
xarxa de comptadors intel·ligents.
A més, la tecnologia PLC envia la informació a la central a través d'uns emissors
de microones similars als utilitzats per la telefonia mòbil, emissors situats en els
transformadors de zona, al carrer. Amb l'abundant informació que existeix sobre
els efectes nocius de la contaminació electromagnètica, tant de les altes com de
les baixes freqüències, classificades ja per la IARC / OMS com a possiblement
carcinògenes (categoria 2B), i ateses les recomanacions de l'Agència Europea de
Medi Ambient, el Parlament Europeu i el Consell d'Europa de reduir al màxim
l'exposició de les persones a aquest tòxic ambiental, és una imprudència
temerària imposar una font més d'interferències electromagnètiques a les llars i
una altra àmplia xarxa d’emissors de microones als carrers.
La problemàtica que en aquests moments està presentant la instal·lació dels nous
comptadors d’electricitat es veu multiplicada per la implantació dels nous
comptadors telegestionables de gas i d’aigua, que presenten les mateixes
problemàtiques tecnològiques en relació amb la protecció de dades i a la
protecció de la salut de les persones, ja que s’estructuren a partir d’un sistema de
concentradors i/o d’antenes que emetran radiofreqüències.

Nombroses publicacions científiques recents han demostrat que els Camps
electromagnètics afecten els organismes vius a nivells molt per sota de la majoria
de les directrius internacionals i nacionals. Els efectes inclouen l’augment de risc
de càncer, l’estrès cel·lular, l’augment de radicals lliures nocius, danys genètics,
canvis estructurals i funcionals del sistema reproductor, dèficits en l’aprenentatge i
la memòria, trastorns neurològics i efectes negatius en el benestar general de els
éssers humans. El dany va més enllà de l’espècie humana, ja que cada vegada hi
ha més evidències d’efectes nocius tant per a les plantes com per als animals.
Crides internacionals de científics independents demanen protecció enfront de
l’exposició als camps electromagnètics no ionitzants.
L’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa, en la seva Resolució 1815, de
27 maig de 2011, declara que “el Principi de Precaució s'ha d'aplicar quan
l'avaluació científica no permet determinar el risc amb certesa suficient,
especialment en el context d'una creixent exposició de la població, inclusos
especialment grups vulnerables com la joventut i els nens i nenes, aspecte que
podria generar costos humans i econòmics extremadament elevats per no actuar
si es fa cas omís de les alertes primerenques” .
Altres problemes que es poden produir per la instal·lació dels nous comptadors
elèctrics:
• Possible alteració a distància de la lectura dels comptadors. No existeix
garantia que els kWh facturats siguin els realment consumits, ja que la
companyia elèctrica pot alterar des del centre de control la lectura dels
comptadors.
• Reducció de la vida útil dels electrodomèstics i augment del risc d’incendis.
A les zones on s’ha instal·lat, s’ha observat una associació entre els
comptadors intel·ligents i l’augment del risc d’incendis elèctrics.
• Interferències amb aparells elèctrics. El senyal dels nous comptadors crea
interferències en els ordinadors, televisors, equips de so, sistemes de
seguretat i és audible en els equips d’alta fidelitat.
• Augment del risc de robatoris. Serà possible saber quins apareéis
electrodomèstics utilitzem, a quina hora del dia, el nombre de membres de la
nostra família, si hi som a casa o si hem marxat de vacances. Tant FACUAConsumidors en Acció com la Policía Nacional alerten que els nous
comptadors eleven el risc de robatoris. Davant la passivitat del Govern de
l’Estat, que no ha pres mesures al respecte, l’Agència Espanyola de Protecció
de Dades (AEPD) i la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC) confirmen que els comptadors de la llum afavoreixen els robatoris en
els habitatges.
• Menys llocs de treball. Tot es farà a distancia des de la Central.
• Augment de la centralització oligopolística. Reforça els vicis del sistema
actual, gens transparent, malbaratador d’energia, mediambientalment
insostenible, abusiu, i deixa els consumidors sota els interessos de las grans
empreses elèctriques i de la seva col·lusió amb els governs.
L'única manera de paralitzar la instal·lació dels nous comptadors telegestionables
de l'electricitat, del gas i de l'aigua fins que es garanteixi la seva innocuïtat per a
la salut, la protecció de dades, la transparència en la gestió, i l'eficiència
energètica, és la mobilització ciutadana que es tradueixi en acció legislativa. Així
és cóm s’ha aconseguit que la seva instal·lació s’hagi fet opcional a països on es
pretenia que fossin obligatoris (Països Baixos, 2009; Regne Unit, 2012; Àustria,
2013). A Catalunya, el 8 d'octubre de 2014, la Comissió de Territori i Sostenibilitat
ja va debatre la problemàtica de la instal·lació dels comptadors i es va aprovar la

Resolució 799/X del Parlament de Catalunya, en la qual s’instava el Govern de
Generalitat a demanar al Govern de l’Estat que:
a) Compleixi la Directiva 2012/27/UE, del 25 d’octubre de 2012, relativa a
l’eficiència energètica, en tots els aspectes relatius a les dades obtingudes amb
els anomenats «comptadors intel·ligents» i:
1. Assegurar que els sistemes de mesura facilitin informació sobre l’hora
exacta d’utilització i que es tinguin plenament en compte els objectius
d’eficiència energètica i els beneficis per als clients finals; i, alhora, garantir la
seguretat dels comptadors intel·ligents pel que fa a la transmissió de dades i a
la privadesa dels clients finals.
2. Permetre que aquests aparells siguin emprats com a complement
imprescindible per a l’autoconsum i assegurar que puguin donar compte de
l’electricitat abocada a la xarxa des de les instal·lacions del client final.
b) Sobre la base del principi de precaució i tenint en compte l’existència de
persones afectades per síndromes de sensibilització central (entre elles la
hiperelectrosensibilitat), faci els estudis científics necessaris per a avaluar si la
utilització d’aquests aparells comporta cap risc per a la salut de les persones –
inclosos també col·lectius sensibles com la població infantil i juvenil i les dones
embarassades– i apliqui el principi ALARA (as low as reasonably achievable),
segons el qual el nivell d’exposició ha d’ésser tan baix com sigui raonablement
possible tenint en compte els efectes tèrmics i els atèrmics o biològics.
c) Doti econòmicament les comunitats autònomes perquè impulsin un pla de
formació ocupacional que faciliti el reciclatge laboral dels treballadors d’empreses
de lectura de comptadors per a poder optar a un nou lloc de treball.
d) Inclogui en el programa d’instal·lació de comptadors una campanya
d’informació i sensibilització sobre el funcionament d’aquests aparells amb relació
als camps electromagnètics que poden generar i l’efecte sobre el medi ambient i
la salut humana, campanya que ha d’ésser dotada econòmicament per
l’Administració de l’Estat perquè sigui executada per les comunitats autònomes
que ho sol·licitin.
Atès l’incompliment dels acords de l’esmentada resolució i pels motius abans
exposats, tenint en compte les competències que atribueix la legislació a les
institucions locals, la corporació a proposta de tots els grups presents a la
Diputació, per unanimitat, ACORDA:
Primer. Instar el Govern de la Generalitat a reclamar al Govern de l’Estat la
paralització preventiva de la instal·lació dels nous comptadors telegestionables a
causa dels incompliments per part del mateix Govern de l’Estat de la Directiva
2012/27/UE, de 25 d’octubre de 2012, relativa a l’objectiu del 20% per al 2020
d’eficiència energètica, en tots els aspectes relatius a les dades obtingudes amb
els anomenats “comptadors intel·ligents”, i tenint les recomanacions del
Parlament Europeu sobre l’aplicació del principi de precaució per evitar riscos
sobre la salut de les persones.
Segon. Instar el Govern de la Generalitat a acordar una suspensió temporal en el
desplegament de la instal·lació dels nous comptadors telegestionables pel fet que
el Govern espanyol no ha donat cap resposta satisfactòria a les peticions de la
Resolució 799/X del Parlament de Catalunya, sobre els comptadors intel·ligents,
en relació amb la protecció de dades dels consumidors i la protecció de la salut
dels ciutadans, fins que no es realitzin estudis concloents sobre la seva
norepercussió en la salut i la seguretat en la protecció de dades, i fins que les
companyies elèctriques compleixin la llei en relació amb la lliure competència

permetent la compatibilitat dels comptadors instal·lats en tota la xarxa elèctrica i
que els ciutadans puguin triar si compren o lloguen el comptador.
Tercer. Instar el Govern de la Generalitat a ocupar-se, a través de la Direcció
General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat, de les
afectacions de la contaminació electromagnètica sobre la salut de la població,
igual com fa amb la contaminació acústica, la contaminació lluminosa, la
contaminació odorífera i la contaminació atmosfèrica, de manera coordinada amb
el Departament de Salut.
Quart. Instar el Govern de la Generalitat a atendre, per mitjà de l’Agència
Catalana del Consum i les oficines municipals d’informació al consumidor, les
reclamacions de la ciutadania en relació amb el seu dret a negar-se a la
instal·lació de comptadors intel·ligents, es a dir a reclamar-ne l’opcionalitat, així
com les demandes de restitució del comptador antic en cas que la substitució que
s’hagi fet sense el seu consentiment o per no estar adequadament informats.
Cinquè. Instar el Govern de la Generalitat a ordenar als cossos policials que
atenguin les demandes ciutadanes relacionades amb la instal·lació dels nous
comptadors, que donin suport als ciutadans afectats, impedint que les empreses
instal·lin comptadors intel·ligents sense autorització expressa de les persones
titulars, i que aixequin acta de les denúncies ciutadanes.
Sisè. Instar el Govern de la Generalitat a exigir a les empreses de llum, aigua i
gas que presentin en un termini de sis mesos un estudi, amb anàlisi i verificació
dels requisits imprescindibles per al correcte desplegament i posada en marxa
dels comptadors de telegestió, per tal de garantir:
a) El compliment de la Directiva 2012/27 UE, del 25 d’octubre de 2012, relativa a
l’eficiència energètica, en tots els aspectes relatius a les dades obtingudes amb
els anomenats “comptadors intel·ligents”.
b) Que els sistemes de mesura facilitin informació sobre l’hora exacta d’utilització i
que es tinguin plenament en compte els objectius d’eficiència energètica i els
beneficis per als clients finals.
c) La seguretat dels comptadors intel·ligents pel que fa a la transmissió de dades i
a la privadesa dels clients finals.
d) Que aquests aparells siguin emprats com a complement imprescindible per a
l’autoconsum i que puguin donar compte de l’electricitat abocada a la xarxa des
de les instal·lacions del client final.
e) Que es tingui accés a informació de la ubicació de totes les antenes i
concentradors així com a mesuraments trimestrals de nivells de contaminació
electromagnètica fruit de la implementació d’aquests dispositius.
f) La seva innocuïtat, que no emanaran immissions electromagnètiques o
interferències per a tota la xarxa elèctrica dels habitatges posant en perill la salut
de les persones.
g) La compatibilitat dels aparells en tota la xarxa i el dret a decidir la seva compra
o lloguer.
Setè. Instar el Govern de la Generalitat, sobre la base del principi de precaució, a
realitzar els estudis científics necessaris, amb professionals independents, per
avaluar si la utilització d’aquests aparells comporta algun risc per a la salut de les
persones, especialment les afectades per síndromes de sensibilització central
(entre aquestes, la hiperelectrosensibilitat), i altres col·lectius sensibles, com la
població infantil i juvenil i les dones embarassades.

Vuitè. Instar el Govern de la Generalitat a crear una taula de seguiment i estudi
dels impactes que pugui tenir sobre la salut i la privacitat el desplegament dels
anomenats comptadors intel·ligents, formada pels grups polítics del Parlament de
Catalunya, els departaments de Territori i Sostenibilitat, Salut, Empresa i
Coneixement, l’Institut Català d’Energia, entitats veïnals, entitats municipalistes i
universitats catalanes.
Novè. En cas que l’estudi de la Generalitat demostri els impactes negatius sobre
la salut de les persones, instar a Govern de la Generalitat a propiciar els canvis
legislatius necessaris i urgents per tal de disposar d’un entorn saludable,
compatible amb el desenvolupament de les tecnologies, i aconseguir l’aplicació
del principi ALARA (nivells tan baixos com sigui possibles) i del principi de
precaució recollit en la Llei 33/2011, de 4 d’octubre, general de salut pública.
Desè. En cas que l’estudi de la Generalitat demostri els impactes negatius sobre
la salut de les persones, instar el Govern de la Generalitat a promoure els canvis
legislatius necessaris i urgents que facin operativa la Resolució 1815 (27 maig de
2011) de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa sobre els perills
potencials dels camps electromagnètics i els seus efectes sobre el medi ambient i
la salut de les persones. Així mateix, exigir la revisió d’aquesta resolució, de
gairebé cinc anys, per analitzar estudis posteriors i proposar nous valors per
protegir i defensar la salut dels ciutadans.
Onzè. Instar el Govern de la Generalitat a informar la població sobre l’acord
d’aquest Ple i altres acords en el mateix sentit adoptats per ens locals i
supralocals, especialment de la petició de paralitzar la instal·lació dels
comptadors intel·ligents, i del dret dels ciutadans a oposar-se a la seva instal·lació
i de sol·licitar a les empreses la restitució dels comptadors antics en cas que la
substitució s’hagi fet sense el seu consentiment i per no haver estat informats
adequadament.
Dotzè. Instar el Govern de la Generalitat a coordinar les actuacions derivades
d’aquests acords amb les entitats i organitzacions promotores i que donen suport
a la proposta i amb les associacions municipalistes, per tal de garantir que sigui
efectiva en el territori la moratòria del procés de desplegament dels comptadors
intel·ligents i l’opcionalitat en el cas del final de la moratòria i posterior nova
implantació si es demostra la innocuïtat del sistema PLC, la protecció de dades, la
compatibilitat en tota la xarxa elèctrica, etc..
Tretzè. Comunicar el present acord a tots els ajuntaments, als governs de la
Generalitat de Catalunya i de l’Estat, als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya i del Congrés dels Diputats, a le s entitats municipalistes (FMC, ACM,
AMI), i a la Confederació d’Associacions de Catalunya (CONFAVC).”

D’acord amb aquests antecedents, el Ple
assistents a la sessió, ACORDA:

per unanimitat dels membres

Primer.- Adherir-se a la Moció sobre el rebuig a la implantació dels anomenats
comptadors telegestionables.
Segon.- Comunicar el present acord a la Diputació de Girona.

4.- RATIFICACIÓ ADHESIÓ PRÒRROGA CONTRACTACIÓ AGREGADA
SERVEIS DE TELEFONIA LOCALRET (EXP.-15/13.-BIS).

Vist que l’Alcalde en data 10/10/2016, ha adoptat el següent decret:
“DECRET D’ALCALDIA NÚM. 97 DE 10/10/2016
Vist que l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya està adherit a la contractació
agregada duta a terme pel Consorci Localret anomenada “Serveis de
telecomunicacions (veu, mòbil i dades) dels municipis, consells comarcals i ens
locals adherits al procés de compra agregada de les comarques del Gironès,
Pla de l’Estany, Alt Empordà, Ripollès, Cerdanya, Baix Empordà i La Selva.
Atès que l’esmentat contracte fineix el 18/12/2016 i que el Consorci Localret ha
tramès un escrit proposant la pròrroga per dos anys més ateses les condicions
avantatjoses pels adjudicataris.
Atès que caldria enviar l’adhesió a la pròrroga abans de l’11 de novembre de
2016.
D’acord amb l’article 53.1 k) 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, i resta
de normativa concordant, RESOLC:
Primer. L’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya manifesta la seva conformitat
a que el Consorci LOCALRET aprovi una pròrroga per dos anys al període
inicial, amb les mateixes condicions econòmiques que han regit fins ara en el
contracte derivat anomenat “Serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades)
dels municipis, consells comarcals i ens locals adherits al procés de compra
agregada de les comarques del Gironès, Pla de l’Estany, Alt Empordà, Ripollès,
Cerdanya, Baix Empordà i La Selva” i, més concretament, en els LOTS
següents (si no són tots, fer constar només aquells que es vulguin prorrogar):
Lot 1. Serveis de Comunicacions de veu fixa,
Lot 2. Serveis de Comunicacions mòbils de veu i dades,
Lot 3. Serveis de dades i accés a Internet.
Segon. Assumir el compromís de garantir la consignació pressupostària
suficient per tal de poder aprovar les obligacions reconegudes que es generin
per la prestació d’aquest servei durant els dos anys de vigència d’aquesta
pròrroga, sense perjudici de l’import o cost que inicialment s’hagi assignat per
aquesta i, per tant, alliberant al Consorci LOCALRET de qualsevol
responsabilitat.”
Tercer.- Donar-ne compte a la Junta de Govern i al Ple per tal que ratifiqui
aquest decret.
Quart.- Comunicar aquest acord a LOCALRET als efectes oportuns”.
Atès que es considera convenient ratificar-lo, el Ple, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Ratificar l’esmentat decret.

Segon.- Notificar aquesta resolució al CONSORCI LOCALRET.
5.- PROPOSTA D’ACORD DE l’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE
CERDANYA D’ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT 2015.05 D1 DE
L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB
DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL
CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA
ENDESA ENERGIA, SAU (EXP. 2015.05).
ANTECEDENTS
1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió
Executiva de data 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del corresponent
procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la Comissió
Executiva de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat,
adjudicar l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (Expedient 2015.05), d’acord amb el següent detall
d’empreses seleccionades per lots: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA
ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS
NATURAL FENOSA (Gas Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA
CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedintse a la formalització efectiva dels citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data
27 d’octubre de 2016.
2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal
efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per
Resolució de la Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al
perfil de contactant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord
adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016,
el contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc pel subministrament d’energia
elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU
d’acord amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a la part resolutiva del present
acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir la licitació de l’Acord
marc del que deriva referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de conformitat amb els
articles concordants aplicables del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic (TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació dels corresponents
contractes derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar una subhasta
electrònica entre els empreses seleccionades en l’Acord marc.
3.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat
mercantil adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de
subministrament elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a
l’apartat anterior.
FONAMENTS DE DRET

Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques
aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i
publicats al perfil de contractant de l’entitat, que regeixen l’Acord marc pel
subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(Exp. 2015.05).
Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la
Presidència del CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant
de l’entitat que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.05
D1).
Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156
respecte a l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2
respecte al règim de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de normativa
concordant aplicable.
Quart.- Article 52 i ss. 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, i resta de disposicions
vigents concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i
competències de les entitats locals (...)/ o articles aplicables de Llei d’organització
comarcal.
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment, el Ple per unanimitat dels membres assistents,
ACORDA
Primer.- Que el municipi de Fontanals de Cerdanya s’adhereix al contracte derivat
(Exp. 2015.05 D1) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01), per un termini de dotze mesos,
des de l'1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017, d’acord amb el següent detall
de condicions econòmiques especificades per lots i tarifes:
Preus terme d’energia:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):
Preu Adjudicat
€/MWh
112,158

Baixa tensió:

Tarifa/període

Sublot BT1

2.0A

Sublot BT2

2.0DHAP1

136,573

Sublot BT3

2.0DHAP2

56,843

Sublot BT4

2.0DHSP1

135,3

Sublot BT5

2.0DHSP2

64,3

Sublot BT6

2.0DHSP3

52,7

Sublot BT7

2.1A

128,298

Sublot BT8

2.1DHAP1

150,298

Sublot BT9

2.1DHAP2

72,198

Sublot BT10

2.1DHSP1

150,298

Sublot BT11

2.1DHSP2

79,398

Sublot BT12

2.1DHSP3

64,898

Sublot BT13

3.0AP1

97,098

Sublot BT14

3.0AP2

83,098

Sublot BT15

3.0AP3

55,458

Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta tensió:

Tarifa/període

Sublot AT1

3.1AP1

Preu Adjudicat
€/MWh
86,409

Sublot AT2

3.1AP2

78,578

Sublot AT3

3.1AP3

60,419

Sublot AT4

6.1AP1

102,467

Sublot AT5

6.1AP2

85,326

Sublot AT6

6.1AP3

78,542

Sublot AT7

6.1AP4

68,951

Sublot AT8

6.1AP5

62,489

Sublot AT9

6.1AP6

53,382

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05
D1).
Preus del terme de potència:
Baixa tensió

€/kW i any

Tarifa

Període 1

2.0 A

38,043426

2.0 DHA

38,043426

2.0 DHS

38,043426

2.1 A

44,444710

2.1 DHA

44,444710

2.1 DHS

44,444710

3.0 A

40,728885

Període 2

Període 3

24,437330

16,291555

Alta tensió

€/kW i any

Tarifa

Període 1

Període 2

Període 3

3.1 A

59,173468

36,490689

8,367731

Període 4

Període 5

Període 6

6.1 A

39,139427

19,586654

14,334178

14,334178

14,334178

6,540177

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent. Ordre IET/107/2014,
de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014,
de 19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).
Segon.-Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a favor d'Endesa Energia
SAU. -empresa adjudicatària del contracte derivat de l'acord marc de subministrament
d’energia elèctrica-, per import de 50.000,00€ que s'imputarà, dins del pressupost
municipal de l'any 2017, a càrrec de l'aplicació pressupostària 920/221.
Tercer.- Qualsevol altre acord que resulti pertinent a criteri de l’entitat.
Quart.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL
(Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona).
Cinquè.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària
del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda
Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin
preceptius.

6.- NOMENAMENT JUTGE DE PAU SUBSTITUT (EXP.- 22/15 BIS).
Atès que el Jutge de Pau substitut de Fontanals de Cerdanya, Sr Ignasi Bartra i
Pons ha renunciat al càrrec, per la qual cosa i de conformitat amb la normativa
vigent cal procedir a la renovació del Jutge de Pau substitut.

Atès que s’ha iniciat el procediment legalment establert, publicant-se
l’anunci de convocatòria per a la provisió de Jutge de Pau substitut al
tauló d’anuncis, a la web municipal i al BOP de Girona núm. 217 de data
14/11/2016, obrint-se un període de vint dies hàbils, finalitzant el termini
de presentació d’instàncies el dia 16/12/2016 i que durant l’esmentat
període només s’ha presentat una sol·licitud per la plaça de Jutge de Pau
Substitut, signada pel Sr. Ramon Puig Juanchic.
Vist que l’esmentat edicte es va trametre al Jutjat de Primera Instància
per tal que es publiqués al seu taulell d’anuncis i que en data d’avui el
Jutjat ha retornat diligència acreditativa de la publicació de l’edicte i de la
manca de presentació de cap sol.licitud durant el període reglamentari.
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 assitents 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 Ramon Puig Juanchic, 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.
7.- DECLARACIÓ PARCEL.LA SOBRERA TERRENY SITUAT PATI INTERIOR
PLAÇA RAVAL (EXP.- 101/16).

A instàncies del Sr. Alcalde, compareix l’arquitecta assessora municipal a fi
d’explicar el seu informe, les raons urbanístiques i la valoració efectuada en
aquest expedient.
A continuació el Sr. Josep Serret demana la paraula i manifesta que no veu clar
cedir “els passos”. “Els passos” són una cosa sagrada, es poden reclamar
sempre. L’Alcade, Sr. Ramon Chia manifesta que aquest pas només va al pati
interior que també és objecte d’aquest expedient. La Sra. Garreta diu que
abans anava a uns horts. El Sr. Chia diu que ara els horts ja no hi són, desde
que es van construir les cases existents.
Un cop debatuda la qüestió, el Ple adopta el següent acord:
Vist que l’ajuntament de Fontanals de Cerdanya és propietari d’un pati interior
situat a la Plaça Raval de Queixans.
Atès que l’accés a l’esmentat pati es fa per un pas que hi ha a través de la finca
situada
a
la
plaça
Raval,
de
referència
cadastral
núm.
1247923DG1914N0001JX.
Vist que el pati interior i l’esmentat accés no són susceptibles d’aprofitament
per les seves reduïdes dimensions, situació i forma, per la qual cosa caldria
declarar el pati i el seu accés com a parcel.les sobreres i, posteriorment, si
s’escau, procedir a la seva alienació.
Vist l’informe del tècnic municipal i del Secretari on consta la descripció
detallada dels esmentats terrenys i el procediment a seguir per declarar les
parcel.les sobreres i, si s’escau, procedir a la seva alienació.

D’acord amb els articles 204 i ss del TRLMRLC, els articles 11, 12, 20 i 44 del
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni
dels ens locals i resta de normativa concordant, el Ple, amb el vot favorable
dels 4 regidors assistents a la sessió dels grups d’IpFC-AM i Bloc Municipal i el
vot en contra dels dos regidors assistents a la sessió de CIU,
ACORDA:
Primer.- INCOAR l’expedient per a la DECLARACIÓ DE PARCEL.LES
SOBRERES de les finques descrites als antecedents.
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública per un període de 15 dies
hàbils mitjançant la publicació d’un edicte al BOP, al tauler d’edictes de
l’Ajuntament i de la web municipal.
Tercer.- Notificar als propietaris confrontants dels terrenys la incoació de
l’expedient, com a interessats, a fi que puguin comparèixer a l’expedient i
al.legar, si s’escau, el que correspongui.
Quart.- Comunicar als propietaris afectats, la valoració de les finques a fi què,
cas que finalment es declarin sobreres les finques, manifestin el seu possible
interès en la seva adquisició.
8.- EXERCICI DE LES FUNCIONS DE TRESORERIA (EXP.- 46/16)
Vist que la D.T 7ª de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració Local, estableix que mentre no entri en vigor el
Reglament previst a l’article 92 bis de la LBRL, manté la seva vigència la
normativa reglamentària referida als funcionaris inclosos en l’àmbit d’aplicació
del mateix article: Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de
llocs de treball reservats a funcionaris de l’Administració Local amb habilitació
de caràcter nacional.
Atès que l'apartat 2 de l'article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases
del Règim Local, en la seva nova redacció donada per l'article 3 del Reial
decret-llei 10/2015, d’11 de setembre pel qual es concedeixen crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit al pressupost de l'Estat i s'adopten altres
mesures en matèria d'ocupació pública i d'estímul a l'economia, recull:
“L'escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter
nacional se subdivideix en les següents subescales:
a) Secretaria, a la qual corresponen les funcions contingudes a l'apartat 1.a)
anterior.
b) Intervenció-tresoreria, a la qual corresponen les funcions contingudes a
l’apartat 1. b).

c) Secretaria-intervenció a la qual corresponen les funcions contingudes als
apartats 1.a) i 1.b).”
Aquesta modificació implica que des de l’entrada en vigor del Reial decret-llei
(13 de setembre de 2015), els funcionaris pertanyents a la Subescala de
Secretaria-Intervenció tenen atribuïdes per igual les funcions de secretaria,
comprensives de la fe pública i l'assessorament legal preceptiu, de control i la
fiscalització interna de la gestió econòmic-financera i pressupostària, i de
comptabilitat, tresoreria i recaptació, no podent ser exercides aquestes funcions
per Regidors.
Atès que en tant no existeixi un desenvolupament reglamentari que reguli el
règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter
nacional, i d'acord amb els criteris de la Secretaria d'Estat d'Administracions
Públiques, l'acompliment de funcions de tresoreria en municipis de menys de
5.000 habitants podrà articular-se mitjançant alguna de les següents
possibilitats:
• Mitjançant agrupació de tresoreria, que hagi estat establerta per la respectiva
Comunitat Autònoma;
• Mitjançant un lloc de col·laboració, reservat a funcionari amb habilitació de
caràcter nacional;
• Mitjançant la Diputació Provincial o entitats equivalents o Comunitat
Autònoma Uniprovincial que assumeixi aquestes funcions a través dels seus
serveis d'assistència tècnica;
• Mitjançant un altre funcionari d'Administració Local amb habilitació de caràcter
nacional pertanyent a un altre Municipi, a través de l'acumulació de funcions
amb el seu lloc habitual.
• De forma transitòria, amb la finalitat de garantir l'actuació de l'Entitat Local
respectiva, en aquells casos en què no sigui possible aplicar cap dels criteris
anteriorment assenyalats, i en tant s'articuli algun d'ells, la mateixa persona
podrà exercir les funcions de secretaria, intervenció i de tresoreria.
En aquest mateix sentit, els secretaris interins que actualment exerceixin els
llocs de secretaria, classe tercera en Ajuntaments i Agrupacions de Municipis
constituïdes per a tal fi, podran seguir exercint, igualment, les funcions de
tresoreria, com a pròpies d'aquests llocs.
Sense perjudici de l'anterior, transitòriament, fins al 31 de desembre de 2016 -o
fins data posterior cas de prorrogar-se aquest termini-, d'acord amb la
Disposició Transitòria Setena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, quan en les
Corporacions Locals la població de les quals sigui inferior a 20.000 habitants
quedi acreditat mitjançant informe al Ple, la impossibilitat que les funcions de
tresoreria i recaptació siguin exercides per un funcionari d'Administració Local
amb habilitació de caràcter nacional, ja sigui amb caràcter definitiu, provisional,
acumulació o agrupació, aquestes funcions podran ser exercides per
funcionaris de carrera de la Diputació Provincial o entitats equivalents, d'acord
amb el previst en l'article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, o quan quedi
acreditat que això no resulta possible, per funcionaris de carrera que prestin
serveis en la Corporació Local.

En tots dos casos, hauran de ser funcionaris de carrera i actuaran sota la
coordinació de funcionaris del grup A1 de les Diputacions Provincials o entitats
equivalents.
Vist que en aquest Consistori es donen les següents circumstàncies:
-

Fontanals de Cerdanya és un municipi de menys de 500 habitants, amb
recursos econòmics limitats.
- Actualment tres persones s’ocupen de les tasques administratives, de
les quals només una, és funcionari de carrera de la Corporació del grup
A1.
- La contractació d’un tresorer suposaria incrementar els serveis
administratius en un 33%.
- La contractació d’un tresorer, funcionari del grup A1, suposaria
incrementar la massa salarial de capítol 1 i en conseqüència el cost per
l’Ajuntament de forma molt important.
Atès que per aquests motius, el Ple, només considera viable que la tresoreria
sigui exercida per la Diputació de Girona o per la persona que actualment està
fent de Secretari-Interventor de l’Ajuntament.
Vist que el Ple en data 2/07/2015 va Nomenar la regidora, Sra. SILVIA
MAYORAL COLL, tresorera de l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya.
Atès que a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya exerceix les funcions de
Secretaria-Intervenció el Sr. ALBERT PLANELLA CASASAYAS, funcionari de
carrera del Consistori, grup A-1.
Vist que tot i el que disposa l’esmentada normativa, a fi de què hi hagi un
seguiment més detallat de l’activitat econòmica per part dels regidors, sense
perdre l’agilitat a l’hora de fer els pagaments, es considera convenient que la
regidora Sra. SILVIA MAYORAL COLL, segueixi tenint signatura en els bancs i
signant els pagaments, transferències i altres documents bancaris com ha
vingut fent fins ara.
Considerant aquests antecedents, el Ple, per unanimitat dels assistents,
ACORDA:
Primer.- Deixar sense efectes l’acord del Ple pres en data 2/07/2015, pel qual
es nomenava tresorera de la Corporació la regidora Sra. SILVIA MAYORAL
COLL en motiu dels canvis normatius exposats als antecedents d’aquesta
resolució.
Segon.- Demanar a la Diputació de Girona què assumeixi, mitjançant
funcionari/ària de carrera, les funcions de tresoreria de l’AJUNTAMENT DE
FONTANALS DE CERDANYA.
Tercer.- Assumir transitòriament les funcions de tresoreria fins a resposta de la
Diputació de Girona o en cas de manca d’aquesta per part del Sr. ALBERT
PLANELLA CASASAYAS, funcionari de carrera del Consistori, grup A-1, que
actualment està fent les funcions de Secretari-Interventor.

Quart.- DISPOSAR que la Sra. SILVIA MAYORAL COLL, segueixi tenint
signatura en els bancs i signant els pagaments, transferències i altres
documents bancaris com ha vingut fent fins ara, en qualitat de regidora
delegada.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució SILVIA MAYORAL COLL, ALBERT
PLANELLA i a la DIPUTACIÓ DE GIRONA als efectes oportuns.
9.- APROVACIÓ DEFINITIVA COMPTE GENERAL ANY 2015 (EXP.- 21/16).
Vist que el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, en data 27/09/2016 va adoptar l’acord,
la part dispositiva del qual recollia literalment:
“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 Sindicatura de Comptes
de Catalunya quan estigui ultimat l’expedient”.
Vist que en compliment de l’esmentat acord de Ple, es va remetre el compte general a
la Sindicatura de Comptes.
Atès que en data 28/10/2016, la Sindicatura de Comptes va remetre un escrit
mitjançant el qual comunicava a l’Ajuntament que considerava que els comptes no
estaven correctament retuts i requeria a l’Ajuntament per tal que adoptés un acord
d’aprovació definitiva, un cop exhaurit el termini d’exposició pública.

Atès que l’expedient referent a l’aprovació del “COMPTE GENERAL DE
L’EXERCICI 2015” ha estat exposat al públic durant un termini de 15 DIES
HÀBILS I VUIT MÉS, des del dia 4 d'octubre de 2016 al dia 7 de novembre de
2016, i que s’ha publicat l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona
núm. 189 de data 3/10/2016 i al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i de la
web municipal, i que durant l'esmentat termini d’exposició NO s’han produït
al.legacions.
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 definitivament el Compte General del Pressupost 2015, que ha estat
informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes d'aquest Ajuntament i
sotmès a informació pública sense que s’hagi produït cap al.legació.
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.

10.- DONACIÓ DE COMPTES APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 2 DEL PRESSUPOST 2016 (EXP.- 62/16)
Per l’Alcaldia s’informa que l’expedient referent a l’aprovació inicial de
l’Expedient de Modificació de crèdits núm. 2 del Pressupost General 2016 ha
estat exposat al públic durant un termini de 15 DIES HÀBILS, des del dia
7/10/2016 al dia 28/10/2016, i que s’ha publicat l’anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Girona núm. 192 de data 6/10/2016 i al tauler d’anuncis de la web
municipal i d’aquest Ajuntament. 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
27/09/2016, l’ Expedient de Modificació de crèdits núm. 2 del Pressupost
General 2016 (EXP.- 62/16) resta definitivament aprovat en data 31 d’octubre
de 2016.
El Ple es dóna per assabentat.

11.- APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST ANY 2017 (EXP.- 123/16).
Vist que en compliment d'allò que disposa l'apartat 1.a) de l'Art. 168 del Text
Refós de la Llei 39/88, s’ha procedit a la formació del Pressupost de
l'Ajuntament corresponent a l'any 2017, incorporant a l’expedient tots els
documents indicats per a la normativa vigent (art. 168 TRLHL) que inclou
previsions ingressos i despeses, les Bases d’Execució del mateix, la plantilla
de personal, l’oferta pública d’ocupació, la relació de llocs de treball i l’annex
d’inversions per l’any 2017.
Vist que el Pressupost apareix anivellat per import total d’ 940.000,00€ segons
el desglòs que consta a l’expedient.
De conformitat amb aquests antecedents, el Ple amb quatre vots a favor dels
regidors d’IpFC-AM i Bloc Municipal i dues abstencions dels regidors assistents
a la sessió del grup CIU, ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient del Pressupost de l’Ajuntament per al
2017, que inclou previsions ingressos i despeses, l’annex d’inversions, les
Bases d’execució, la plantilla de personal, l’oferta pública d’ocupació i la relació
de llocs de treball, de conformitat amb els articles 112 del TRLBRL i 162 i
següents TRLHL.
Segon.- Exposar al públic aquest acord, amb anunci al BOP de Girona i al tauló
d’anuncis de l’Ajuntament, per un termini de quinze dies hàbils, als efectes
d’examen i presentació de reclamacions i suggeriments.
Tercer.- 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 de Pressupost de l’Ajuntament per al 2017 quedarà elevat a
definitiu, sense necessitat d’adoptar-ne cap altre d’exprés, donant-ne compte al
Ple a la sessió immediatament posterior.

Quart.- Facultar al Sr. Alcalde tant àmpliament com en dret sigui possible per a
la realització dels tràmits necessaris per a l'execució del present acord.
12.- 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 quatre vots a favor dels regidors
d’Independents per Fontanals de Cerdanya Acord Municipal (IpFC-AM) i Bloc
Municipal de Catalunya i dos abstencions dels regidors de CIU assistents a la
sessió.
ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA
Respecte a l’afer que es detalla a continuació i atès que no ha estat inclòs a
l’ordre del dia, i per tal d’evitar una demora innecessària en la resolució de
l’assumpte, l’Alcalde proposa la inclusió d’aquest punt dins l’ordre del dia. Un
cop comentat aquest afer, el Ple, per unanimitat, acorda ratificar la inclusió
d'aquest punt dins l'ordre del dia d’aquesta sessió havent quedat constatada la
seva urgència d’acord amb els articles 82.3 i 83 del ROF:
“1.- MOCIÓ DE SUPORT AL REFERÈNDUM, AL PROCÉS CONSTITUENT I
ALS ENS LOCALS I ELECTES INVESTIGATS PER PROCESSOS
RELACIONATS AMB LA SOBIRANIA (EXP.- 78/16)”.
Sobre aquest assumpte seguidament s’adopta el següent acord:
1.- MOCIÓ DE SUPORT AL REFERÈNDUM, AL PROCÉS CONSTITUENT I
ALS ENS LOCALS I ELECTES INVESTIGATS PER PROCESSOS
RELACIONATS AMB LA SOBIRANIA (EXP.- 78/16).
En data 6 d’octubre d’enguany el Parlament de Catalunya va aprovar en sessió
plenària la Resolució 306/XI sobre l’orientació política general del Govern, a la
qual, entre altres punts, s’instava al Govern de Catalunya a convocar un
referèndum vinculant sobre la independència de Catalunya, com a molt tard el
setembre de 2017, i una altra que li demana que negociï amb l'estat un
referèndum sobre el futur polític de Catalunya.
En data 13 de desembre d’enguany el Tribunal Constitucional ha acordat
acceptar la suspensió cautelar de la Resolució 306/XI. Davant aquests fets, el
Ple, per unanimitat dels assistents a la sessió,
MANIFESTA:
1. El rebuig a la judicialització de la vida política al nostre país. El debat
polític, d’idees i opinions, ha de restar i produir-se en les cambres i
institucions de representació popular, sense que una aplicació
esbiaixada de la llei intenti eliminar del debat polític qüestions que són

d’interès general i que, en conseqüència, han de ser objecte de debat en
les institucions de representació popular, tal i com és propi de
democràcies plenes.
2. El convenciment que és un dret natural de tota la comunitat humana
l’aspiració a la seva independència, i la seva consecució, per mitjans
democràtics, si aquesta és la voluntat majoritària de la mateixa. Per a la
determinació d’aquesta voluntat popular, el mecanisme més clar és un
referèndum on, de manera lliur, tothom es pugui pronunciar sobre quin
ha de ser el seu futur, tal i com es contemplava a la Resolució 30/XI del
Parlament de Catalunya, cautelarment suspesa.
3. Mostrar tot el recolzament als ajuntaments i electes investigats per la
justícia per haver promogut i facilitat l’exercici del dret a decidir, la
defensa de la independència de Catalunya o per qualsevol altra
expressió de les seves opinions polítiques de forma pacífica, lliure i
democràtica.
4. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la
presidenta del Parlament de Catalunya i a l’Associació de Municipis per
la Independència.
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 4/10/2016 i 8/11/2016, 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:
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29/09/2016 EXP.- 88/16

Convocatòria Junta Govern ordinària Octubre.
Llicència d'obres per reformar cuina de l'habitatge situat al Passeig
de la Coma, 2 portal 14 propietat de Albert Perrin Massana.
Cerdanya Seguretat Instal.lacions,SL

95
96

03/10/2016 LO 32/16
05/10/2016 LO 33/16

Llicència d'obres per refer mur de l'habitatge situat al Carrer Rufaca,
2 d'Escadarcs. Carmen Balart

Adhesió pròrroga Contractació agregada serveis de telefonia.
LOCALRET.

97

10/10/2016 EXP.- 15/13 BIS

98

19/10/2016 Exp.- 72/16

99

20/10/2016 LO 34/16

100
100
bis

02/11/2016 Exp 12/16

Baixa vehicle al padró fiscal i retorn IVTM 2016 per transferència de
vehicle matrícula B5396TX. Fernando Brea Vide.

03/11/2016 Exp 91/16

Convocatòria Junta Govern ordinària novembre

101

04/11/2016 Exp 12/16

Baixa vehicle al padró fiscal i anulació rebuts IVTM 2013, 2014,
2015 i 2016 per transferència de vehicle matrícula 3693DYT.
Valentin Teixidor Vilalta.

102

08/11/2016 LO 35/16

Llicència d'obres per substituir banyera per plat de dutxa, wàter i
lavabo, C/Major, 15 1º el Vilar d'Urtx. Ricard Negre Carrio

08/11/2016 LO 36/16

Llicència d'obres per l'arrebossat d'un envà i substitució de la porta
del traster del parquing . Passeig de la Ribera, 3-6 casa 6 d'Estoll.
Daniel Roses Domenech

103

Banco Santander, SA. Requeriment finalització execució treballs
neteja finca situada front el Carrer Baix, 10 del nucli d’Urtx.
Llicència d'obres per neteja de finca, sense incloure obres
d'enderrocament. C/ Raval 7 Queixans. Gabiel Exposito

Llicència d'obres per realitzar treballs de jardineria i substitució
d'una porta en una tanca existent. C/ Frederic Berandes, 12 d'Urtx.
Jordi Gual solè
Llicència d'obres per rehabilitar una corbertra i forjats. Carrer Raval,
7 de Queixans. Gabriel Exposito Judas.

104

18/11/2016 LO 37/16

105

21/11/2016 LO 38/16

106

21/11/2016 33/16 TER

Sol·licitud d'alta al Servei e-NOTUM. Consorci Administració Oberta
de Catalunya (Consorci AOC).

107

02/12/2016 LO 1/16 i 70/16 Ter

Suspensió provisional obres Barbara Jané LO 1/16.

108

14/12/2016 Exp.- 89/16

Convocatòria Ple ordinari desembre.

109

14/12/2016 LO 39/16

Llicència d'obres per canviar finestres en mal estat. Ramon Puig
Juanchic. Carrer Sant Cosme i Sant Damià, 6 de Queixans

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. Josep Serret demana la paraula i diu que a l’entrada d’Estoll hi ha
dos forats molt grossos, hi ha les reixes enfonsades davant la rectoria.
L’Alcalde, Sr. Ramon Chia diu que demà hi enviarà el noi de la brigada.
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta.
El secretari

Vist i plau
L'alcalde

