ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE
CERDANYA CELEBRADA EN DATA 29/05/2014

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm: 4/2014
Caràcter: ordinària
Data: 29 de maig de 2014
Horari: de 13:10 a 14:05 hores.
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial
ASSISTENTS
Regidors electes per la Llista de Convergència i unió (CIU):
-

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

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

Ramon Chia Galvez.
Joaquim Vera Garrote.

Regidor electe 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
Regidor electe per la Llista d’Endavant Cerdanya (End-Cerd):
-

Esteban Baqué Vidal.

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 24/03/2014 distribuïda amb la
convocatòria i essent que l’acta es troba conforme, els membres del Ple
assistents a la sessió l’ aproven per unanimitat.
B.- ASSUMPTES DE TRÀMIT
1.- MOCIÓ CONTRA L’APLICACIÓ DE LA LLEI “WERT” (EXP.-78/14).
La “LOMCE”, coneguda també com la “Llei Wert”, és la culminació de tot un
procés polític que, emparat per la Sentència del Tribunal Constitucional contra
l'Estatut, té com a objectiu trencar el model educatiu català. El sistema educatiu
aplicat amb èxit a les nostres escoles, compta amb un amplíssim suport social i
polític i de tota la comunitat educativa i ha aconseguit que ningú sigui
discriminat a l'escola per la llengua que parla habitualment a casa. Alhora, fa
possible que l'alumnat català, en acabar la seva escolaritat obligatòria, sigui
competent en català, castellà i conegui una altra llengua estrangera.
La LOMCE entra en conflicte amb la Llei d'Educació de Catalunya (LEC)
aprovada per una àmplia majoria en el Parlament de Catalunya. Aquesta llei
envaeix les competències educatives que corresponen a la Generalitat, es basa
en una concepció centralista, uniformista i autoritària de l'estat i no resol els
problemes que avui té l'educació, Somescola, plataforma que aglutina la major
part de les entitats vinculades a l'àmbit educatiu del país, ha treballat i treballa
intensament per defensar el nostre model d'escola i l'aplicació de la
metodologia d'immersió quan la situació ho aconselli.
Somescola denuncia ara que la situació a les escoles està arribant al límit.
L'assetjament continuat a la comunitat educativa a la qual estan sotmeses per
les contínues sentències dels diferents tribunals creen una situació de conflicte
que dificulta notablement la seva activitat docent.
Per tot això convoca les forces polítiques i a la societat en general a donar una
resposta collectiva, contundent, democràtica i participativa en defensa del
nostre model d'escola, de l’educació i del futur de la nostra llengua que és
garantia per al nostre futur nacional.
Pels motius anteriorment exposats, el Ple, per unanimitat dels membres
assistents a la sessió, ACORDA:
Primer.- Rebutjar l'aplicació de la LOMCE i donar suport a la continuïtat del
model lingüístic i curricular de l'escola catalana que defensa tota la comunitat
educativa.
Segon.- Donar suport a Somescola en la mobilització festiva i reivindicativa que
tindrà lloc el 14 de juny de 2014 a Barcelona en defensa de l’escola catalana i

el dret a decidir el propi model educatiu.
Tercer.- Difondre el present acord a tota la comunitat educativa del municipi.
Quart.- Incorporar el banner de Som Escola al web municipal donant suport a la
campanya en defensa del nostre model educatiu.
Cinquè.- Enviar còpia de l’acord a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques.
Sisè.- Traslladar aquest acord a Somescola.cat.
2.- MOCIÓ DE SUPORT A LA CANDIDATURA PER A LA DECLARACIÓ DE
PATRIMONI MUNDIAL DE LA UNESCO DE LA PORTALADA DEL MONESTIR
DE SANTA MARIA DE RIPOLL (EXP.-78/14).
El Monestir de Santa Maria de Ripoll va ser un dels centres culturals més
importants de la Catalunya de l’època del romànic (entre els segles X i XII),
comparable a d’altres monestirs i catedrals de l’àmbit cultural de l’Europa del
moment. Ja al segle XI, sota l’abadiat d’Oliba, va destacar per la importància de
la seva església abacial, construïda de nou i dedicada el 1032, i per la potència
de la seva biblioteca, que sota aquest personatge cabdal va depassar els dos
centenars de títols. Malgrat els espolis, les destruccions i les restauracions
patides al llarg del temps, es pot dir que Ripoll avui conserva un element
històric que, per davant de tots els altres, continua assegurant-li un lloc en la
història de l’art europeu i mundial: la seva esplèndida portalada esculpida.
Però alhora permet mirar endavant, ja que la portalada de Ripoll manifesta el
seu ressò en les portalades romàniques esculpides que en aquest moment
eclosionaran en moltes esglésies catalanes. Alhora, el taller escultòric que va
treballar a Ripoll en aquests mitjans del segle XII, capaç de sintetitzar algunes
de les més prestigioses produccions escultòriques del moment -com les de la
ciutat de Tolosa o les de l’àrea rossellonesa- manifestaria també la seva
influència més o menys propera en tota una sèrie de treballs escultòrics que
tindrien lloc a Catalunya durant la segona meitat del segle.
Des de la segona meitat del segle XIX i fins i tot abans, la qualitat estètica, la
complexitat iconogràfica i l’impacte estructural de la Portalada de Ripoll van fer
que es convertís en un dels joiells de la basílica restaurada per Elies Rogent i el
bisbe Morgades el 1893, i que els estudiosos de l’art la reconeguessin com una
obra cabdal de l’escultura romànica europea. Al llarg del segle XX, la presa de
consciència sobre el patrimoni històrico-artístic i l’alerta per alguns aspectes del
seu estat material van fer que s’emprenguessin mesures per garantir-ne la
conservació.
L'any 2013, Ripoll ha estat Capital de la Cultura Catalana i han estat diferents
els actes que han posat de relleu el valor universal i excepcional de la
Portalada com a element singular i únic en el món. En efecte, el simposi

internacional de 2013, organitzat pel Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya, per la Diputació de Girona, per l'Ajuntament de Ripoll, pel Bisbat
de Vic i pel Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès, va posar de relleu la
importància de la portalada de Ripoll com a objecte posat en el seu context
històrico-artístic, com a símbol del patrimoni que cal estudiar i protegir i com a
element clau d’una capitalitat cultural que vol projectar-se al món.
Atès que el Monestir de Santa Maria de Ripoll amb la Portalada com a joia
reuneix i compleix totes i cada una de les condicions i dels requisits per a ser
considerada un valor universal excepcional establerts principalment en el
document d'Orientacions que han de guiar l'aplicació de la Convenció del
Patrimoni Mundial i del Protocol sobre l'ordenació dels criteris per a la
identificació i preparació de les candidatures de Patrimoni Mundial i Patrimoni
Cultural Immaterial de la Humanitat a Catalunya, l'Ajuntament de Ripoll en
sessió plenària de data 27 de desembre de 2011 va iniciar l'expedient per tal
que durant l'any 2013, en motiu de que Ripoll era la Capital de la Cultura
Catalana, la Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll fos proposada per
ser declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la UNESCO.
Pels motius anteriorment exposats, el Ple, per unanimitat dels membres
assistents a la sessió, ACORDA:
Primer.- Donar suport a la candidatura de la Portalada del Monestir de Santa
Maria de Ripoll per tal que sigui declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat
per part de la UNESCO.
Segon.- Comunicar aquesta resolució a l'Ajuntament de Ripoll i a la Direcció
General del Patrimoni Cultural de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.”
3.- ADHESIÓ A LA MOCIÓ ADOPTADA PER L’ASSOCIACIÓ CATALANA
MUNICIPIS (ACM): “MOCIÓ DE SUPORT A LA CONTINUÏTAT DE
COOPERACIÓ MUNICIPAL AL DESENVOLUPAMENT A CATALUNYA I
REBUIG A LA LLEI 27/2013 DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT
L’ADMINISTRACIÓ LOCAL LRSAL” (EXP.- 78/14).

DE
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DE
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Vist que l’ACM ha adoptat la moció a dalt esmentada, que es transcriu
literalment a continuació:
“MOCIÓ DE SUPORT A LA CONTINUÏTAT DE LA COOPERACIÓ
MUNICIPAL AL DESENVOLUPAMENT A CATALUNYA I DE REBUIG A
LA LLEI 27/2013 DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE
L’ADMINISTRACIÓ LOCAL LRSAL
Des de l’ACM volem fer un reconeixement públic de la trajectòria i el
valor de la cooperació municipal que des de fa més de 25 anys ha
dedicat recursos públics a la cooperació al desenvolupament com a

resposta a les demandes inicials de la ciutadania de destinar el 0’7%
del PIB a la cooperació amb els països del Sud.
En aquest sentit, podem afirmar que la cooperació municipal catalana
ha estat durant molt anys pionera a nivell europeu i àdhuc mundial de
com, des de la pròpia autonomia local, calia realitzar actuacions per
combatre els desequilibris i desigualtats entre els països del Nord i els
del Sud. També cal destacar que des de les administracions locals
s’han impulsat diferents iniciatives internacionals del món local per
promoure els agermanaments i les xarxes de ciutats en tots els àmbits.
La cooperació municipal catalana s’empara entre d’altres normatives,
en la Carta Europea d’Autonomia Local del 15 d’octubre de 1985
ratificada per l’Estat espanyol l’1 del març del 1989, en el seu article
10.3 estableix que “les entitats locals poden, en les condicions
eventualment previstes a la llei, cooperar amb les entitats d’altres
Estats”. Igualment, els Estatuts d’Autonomia de Catalunya de l’any
1979 i de 2006, com a normes institucionals bàsiques regulen les
competències exclusives en règim local de la Generalitat de Catalunya.
De caire sectorial, estatal tant la Llei 23/1988 de 7 de juliol de
Cooperación Internacional para el Desarrollo regula a l’article 20 que
“la cooperació al desenvolupament que realitzen les CCAA i les entitats
locals és expressió solidària de les respectives societats” i que “l’acció
que les esmentades entitats en la cooperació al desenvolupament es
basa amb els principis d’autonomia pressupostària i auto responsabilitat
en el seu desenvolupament i execució” com la Llei 26/2001, Llei
catalana de cooperació al desenvolupament aprovada per unanimitat
pel Parlament de Catalunya el 17 de desembre, entén la cooperació al
desenvolupament i la solidaritat internacional, com a bé públic global en
la realització de la qual s'ha compromès la societat catalana. Una de les
especificitats més importants del model català de cooperació que recull
aquesta Llei, és la concepció de la intervenció pública com a
complementària i impulsora de les iniciatives cíviques de solidaritat i de
cooperació.
També cal esmentar diversos pronunciaments internacionals sobre el
rol important i creixent del paper dels municipis en el treball per la
cooperació, la pau i els drets humans. Entre d’altres, la 1a Conferència
Europea de Ciutats i Desenvolupament (1985) en les seves conclusions
es feia “una crida a les autoritats locals perquè donin suport i estimulin
els intercanvis de cooperació Nord/Sud, junt amb les ONGD>>. A la
Carta de Berlín (1992) a través del document “Iniciatives Locals pel
Desenvolupament Sostenible” i a la Carta Europea de Salvaguarda
dels Drets Humans a la Ciutat (2000), document aprovat per més de
400 ciutats a tota Europa, entre d’elles un centenar de catalanes, es
recull la solidaritat com un dret i la cooperació municipal com una
obligació, la Declaració de París (2005) sobre l’eficàcia de l’ajuda es

destaca el paper de les autoritats locals en la planificació del
desenvolupament.
Des de les institucions comunitàries, la Comunitat Europea (2013)
publica una important comunicació adreçada al Parlament Europeu, al
Consell , al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les
Regions titulat Capacitació de les autoritats locals en els països socis
en ares a la millora de la governabilitat i l’eficàcia dels resultats del
desenvolupament.
L’aprovació de la LRSAL suposa un intent de recentralització
competencial de l’Estat espanyol que es fonamenta en una concepció
centralista i uniforme, que en l’àmbit de l’acció exterior ens remet a
moltes dècades pretèrites, i que d’aplicar-se suposaria una involució
competencial del model de cooperació al desenvolupament dut des de
l’àmbit local.
En aquest sentit, el Comitè Executiu de l’ACM en la seva reunió
ordinària, celebrada a Cardedeu, el 13 de maig de 2014
ACORDA:
Primer.- Considerar que la cooperació municipal al desenvolupament és
un dels trets d’identitat del model català de cooperació al
desenvolupament i de treball per la pau i valora positivament la tasca
duta a terme per les administracions locals en els darrers més de 25
anys de trajectòria.
Segon.- En conseqüència expressa el seu rebuig a la Llei 27/2013 de
27 de desembre de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració
Local (LRSAL) perquè tal com ha dictaminat el Consell de Garanties
Estatutàries vulnera el nostre Estatut d’Autonomia que confereix
competències exclusives a la Generalitat en matèria de règim local,
redueix les competències locals i afecta el principi de subsidiarietat.
Tercer.- Recomanem als ens locals catalans continuar prestant la
cooperació al desenvolupament des de l’àmbit local com a competència
voluntària municipal.
Quart.- DIFONDRE aquest posicionament al Govern de la Generalitat,
al Parlament de Catalunya, a tots els Grups Parlamentaris, al Consell
de Cooperació al Desenvolupament i al Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament.”
Vistos aquests antecedents, el Ple per unanimitat del membres assistents a la
sessió, ACORDA:
Primer.- Adherir-se a la moció transcrita anteriorment adoptada per l’ACM.

Segon.- Notificar aquesta resolució als interessats.”
4.- SOL.LICITUD D’APLICACIÓ VALORS CADASTRALS DELS BÉNS
IMMOBLES URBANS DELS COEFICIENTS QUE ESTABLEIXI LA LLEI DE
PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER AL 2015 (EXP.- 5/14 BIS).
Vist que els valors cadastrals de l’Impost de Béns Immobles de naturalesa
urbana de Fontanals de Cerdanya es van fixar fa més de vint anys i que els
seus valors estant totalment desfassats.
Atès que l’article 32 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario estableix:
“Artículo 32 Actualización de valores catastrales
1. Las leyes de presupuestos generales del Estado podrán actualizar los valores catastrales
por aplicación de coeficientes, que podrán ser diferentes para cada uno de los grupos de
municipios que se establezcan reglamentariamente o para cada clase de inmuebles.
2. Asimismo, las leyes de presupuestos generales podrán actualizar los valores catastrales de
los inmuebles urbanos de un mismo municipio por aplicación de coeficientes en función del año
de entrada en vigor de la correspondiente ponencia de valores del municipio.
Los Ayuntamientos podrán solicitar la aplicación de los coeficientes previstos en este apartado
cuando concurran los siguientes requisitos:
•

•

•

a) Que hayan transcurrido al menos cinco años desde la entrada en vigor de los
valores catastrales derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva de
carácter general.
b) Que se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado
y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes,
siempre que afecten de modo homogéneo al conjunto de usos, polígonos, áreas o
zonas existentes en el municipio.
c) Que la solicitud se comunique a la Dirección General del Catastro antes del 31 de
mayo del ejercicio anterior a aquel para el que se solicita la aplicación de los
coeficientes.

Corresponde al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas apreciar la concurrencia de
los requisitos enumerados en el párrafo anterior, mediante orden ministerial que se publicará
en el "Boletín Oficial del Estado" con anterioridad al 30 de septiembre de cada ejercicio, en la
que se establecerá la relación de municipios concretos en los que resultarán de aplicación los
coeficientes que, en su caso, establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio siguiente.
La aplicación de los coeficientes previstos en este apartado, excluirá la de los coeficientes de
actualización a que se refiere el apartado uno de este artículo”.

Atès que es compleixen els requisits establerts per sol.licitar l’actualització dels
valors cadastrals, el Ple per cinc vots a favor dels regidors de CIU i END-CERD
assistents a la sessió i una abstenció del regidor d’IFC-AC-PM, ACORDA:
Primer.- Sol.licitar a la Direcció General del Cadastre l’aplicació dels valors
cadastrals dels béns immobles urbans de Fontanals de Cerdanya, dels

coeficients que estableixi la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any
2015.
Segon.- Facultar a l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui possible per a
l’execució d’aquest acord.
5.- DONACIÓ DE COMPTES APROVACIÓ DEFINITIVA CESSIÓ GRATUÏTA
D'UNA PART DE LA PARC. 130 DEL POLÍGON 16 DEL CADASTRE RÚSTIC
AL CENTRE TECNOLÒGIC FORESTAL DE CATALUNYA PER A
L'ESTABLIMENT D'UNA PLANTACIÓ FORESTAL EXPERIMENTAL (EXP.43/14).
Per l’Alcaldia s’informa que l’expedient referent a LA CESSIÓ GRATUÏTA al
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya de la superfície de terreny d’1,5
hectàrees situada a la Forest núm. 9 del Catàleg d’Utilitat Pública de Girona
“Muntanya de Queixans” i referència cadastral: polígon 16, parcel.la 130,
recinte 6, per a l’establiment d’una plantació forestal experimental per un
termini de cinc anys, ha estat exposat al públic durant un termini de TRENTA
DIES HÀBILS, des del dia 10 d’abril de 2014 al dia 27 de maig de 2014, i que
s’ha publicat l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 69 de
data 9/04/2014, a la web municipal i al tauler d’anuncis 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 24/03/2014, l’expedient resta
definitivament aprovat en data 28 de maig de 2014.
El Ple es dóna per assabentat i manifesta la seva conformitat.
6.- PROPOSTA D’ACORD D’ENCÀRREC DE GESTIÓ AL CONSELL
COMARCAL DE LA CERDANYA EN MATÈRIA D’ APROFITAMENTS
FORESTALS (EXP.- 13/14 BIS).
I. Les entitats locals tenen la facultat d'explotar les muntanyes de la seva
propietat i realitzar el servei de conservació i foment d’aquestes, d’acord amb el
que estableix la legislació específica sobre muntanyes i aprofitaments forestals.
II. D'acord amb la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, els
aprofitaments forestals s'han de fer segons els principis de persistència,
conservació i millora de les masses forestals.
S'entén per aprofitament forestal la utilització dels productes i recursos naturals
renovables que es generen a la muntanya com a conseqüència dels processos
ecològics que en ell es desenvolupen. Tenen la condició d'aprofitaments
forestals: la fusta i llenya, inclosa la biomassa forestal, els de pastures, la
resina, l'activitat cinegètica, etc... i els altres productes i serveis amb valor de
mercat característics de les muntanyes.

III. L’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic de
procediment de les administracions públiques de Catalunya i l’article 15 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, regulen l’encàrrec de gestió
entre les administracions públiques
La realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la
competència dels òrgans administratius, els organismes o les entitats públiques
pot ésser encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la
mateixa administració o d’una altra de diferent, per raons d’eficàcia o quan no
es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a terme.
Si l’òrgan, organisme o entitat pública que rep l’encàrrec no pertany a la
mateixa administració que el fa, l’encàrrec s’ha de formalitzar mitjançant un
conveni.
IV. L’encàrrec de l’ajuntament de l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya al
Consell Comarcal de la Cerdanya es fonamenta per raons d’eficàcia, ja que es
realitzarà de forma conjunta la licitació pels aprofitaments de fusta 2014 de
venda directa a indústria, de diferents forests que són propietat dels municipis
de la comarca.
Examinada la documentació que l’acompanya, el Ple, per unanimitat dels
membres assistents a la sessió, adopta els següents
ACORDS
PRIMER. Acordar l’encàrrec de gestió de la licitació dels lots de fusta del pla
d’aprofitaments 2014 per la venda directa a indústria, a favor del Consell
Comarcal de la Cerdanya, d’acord amb les condicions establertes al conveni
tipus de collaboració.
SEGON. Aprovar el conveni tipus de collaboració entre el Consell Comarcal de
la Cerdanya i l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per la licitació conjunta
dels aprofitaments forestals 2014 per la venda directa a indústria.
TERCER. Notificar aquest acord al Consell Comarcal de la Cerdanya i publicarlo al Butlletí Oficial de la Província.
QUART. Facultar a l’alcalde per a la signatura dels documents necessaris per a
l’execució del present acord.
7.- DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ. FIXACIÓ DE LES DUES
FESTES LABORALS LOCALS (EXP.- 90/14).
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 2015: el dia 5 de gener i el dia 7 de desembre de juny.
Un cop debatuda la qüestió, el Ple per unanimitat dels membres assistents a la
sessió, ACORDA:
Primer.- Proposar a l’Hble. Sr. Conseller d’Empresa i Ocupació com a festes
locals de tots els nuclis del municipi per al 2015 el dia 5 de gener i el dia 7 de
desembre.
Segon.- Remetre al DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ aquest acord.
8.APROVACIÓ
DEFINITIVA
MODIFICACIÓ
PLA
ORDENACIÓ
URBANÍSTICA PLURIMUNICIPAL DE LA CERDANYA A ESCADARCS (Exp.2/14).
Per part de l’Alcalde es dóna compte que la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona, en sessió de data 6 de maig de 2014, ha adoptat l’acord, que transcrit
literalment, diu:
“Vista la proposta de la Ponència Tècnica i d’acord amb els fonaments que s’hi
exposen, aquesta Comissió acorda:
-1 Aprovar definitivament la Modificació del Pla d’ordenació urbanística a Escadarcs,
promoguda i tramesa per l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya, amb el benentès
que les rasants definitives garantiran la funcionalitat a totes les parts de l’obra
finalitzada.
-2 S’incorpora d’ofici a la Memòria (apartat de “Proposta de modificació”) i al plànol O3
“Plànol normatives 1986/POUPM2010 i proposta modificació” la clau XVa/EQ.4* i es
concreta que aquesta clau es refereix a l’ús d’aparcament en el sòl i a l’ús
d’equipament sòcio-cultural en el subsòl, excloent l’equipament religiós i l’ús religiós.
-3 Publicar aquest acord al DOGC a l’efecte de la seva executivitat immediata, tal com
indica l’article 106 del Text Refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
-4 Comunicar-ho a l’Ajuntament”
El Ple es dóna per assabentat i manifesta la seva conformitat.

9.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PLA ORDENACIÓ URBANÍSTICA
PLURIMUNICIPAL DE LA CERDANYA DE FONTANALS DE CERDANYA
(Exp.- 58/14).

Atès que la documentació d’aquest afer no està complerta, per part del Sr.
Alcalde es retira aquest punt de l’ordre del dia, sense que s’adopti cap acord al
respecte.
10.- DONACIÓ DE COMPTES APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 3 DEL PRESSUPOST 2013 (EXP.- 77/13).

Per l’Alcaldia s’informa que l’expedient referent a l’aprovació inicial de
l’Expedient de Modificació de crèdits núm. 3 del Pressupost General 2013 ha
estat exposat al públic durant un termini de 15 DIES HÀBILS, des del dia
11/03/2014 al dia 31/03/2014, i que s’ha publicat l’anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Girona núm. 47 de data 10/03/2014 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 25/02/2014, l’
Expedient de Modificació de crèdits núm. 3 del Pressupost General 2013 (Exp
77/13) resta definitivament aprovat en data 1 d’abril de 2014.
El Ple es dóna per assabentat.
11.- DONACIÓ COMPTES LIQUIDACIÓ EXERCICI 2013. (Exp.-20/14).
Per l’Alcalde es dóna compte del decret mitjançant el qual s’aprova la liquidació
del pressupost de l’any 2013, el qual literalment recull:
“DECRET D’ALCALDIA 31 DE DATA 7/04/2014
ANTECEDENTS
De conformitat amb les competències que m’atorga l’art. 191 del TRLHL, en
relació a l’aprovació de les liquidacions dels pressupostos de la Corporació, i
vist l’informe de l’Interventor, i un cop formada per la intervenció la liquidació
del pressupost de l’exercici de 2013, essent a 31 de desembre de 2013 el
següent resultat:
Existència en Caixa a 31/12/2013
(+) Pendent de Cobrament de l’exercici 2013
(+) Pendent de cobrament altres exercicis
(+) Altres operacions no pressupostàries
(-) Saldos de cobrament dubtós
(-) Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva
(-) Finançament afectat finalitat concreta
Subtotal
(+) Pendent de pagament de l’exercici 2013

793.356,26.-Eur
187.979,00.-Eur
369.069,53.-Eur
33.586,83.-Eur
- 44.847,82.-Eur
0,00.-Eur
-104.000,00.-Eur
1.235.143,80.-Eur
16.636,20.-Eur

(+) Pendent de pagament d’altres exercicis
(+) D’altres operacions no pressupostàries
(-) Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva
Subtotal

ROMANENT DE TRESORERIA POSITIU

12.905,99.-Eur
73.825,58.-Eur
- 5.793,93.-Eur
97.300,84.-Eur

1.137.569,96.-Eur

HE RESOLT:
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici de 2013 presentada
per l’Interventor, i d’acord amb el contigut del seu informe, determinar que el
romanent de Tresoreria és positiu per import de 1.137.569,96.-Eur. En
conseqüència, el romanent de tresoreria disponible per finançar modificacions a
l’expedient del pressupost vigent, tal i com preveu l’art. 177.4 del TRLHL és de
1.137.569,96.-Eur.
Segon.- Donar compte d’aquest acord al Ple en la primera sessió que hi hagi.
Tercer.- Trametre còpia de la liquidació a la Delegació Provincial del Ministeri
d’Economia i Hisenda i al Sr. Delegat Territorial del Govern de la Generalitat de
Catalunya a Girona”.
Un cop informat el Ple, els regidors de CIU i END-CERD assistents a la sessió
es donen per assabentats, manifesten la seva conformitat amb la liquidació i la
ratifiquen; el regidor d’IFC-AC-PM es dóna per assabentat de la liquidació però
no la ratifica.
12.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ 1/2014 PRESSUPOST (EXP.59/14).

Vista la Memòria de l’Alcaldia de modificació de crèdits en el pressupost 2014,
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 2014.
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 a nous ingressos provinents dels Pla Especial d’Inversions
Sostenibles aprovat per la Diputació de Girona i la resta en base al romanent
de tresoreria de l’any anterior.
Vist que les modificacions necessàries són les que es desglossen a
continuació:

DESPESES
Aplicació Descripció

Pavimentació
155/601 vials

TOTAL

INGRESSOS
Increment

29.103,53 €

29.103,53 €

Aplicació Descripció

Increment

Pla Especial
Inversions
761 Sostenibles
20.176,00 €
Romanent de
870
Tresoreria
8.927,53 €
TOTAL

29.103,53 €

Atès que la modificació de crèdits proposada correspon a despeses urgents
d’inversió que no poden ajornar-se fins el proper exercici, de conformitat amb
l’article 177 en relació amb l’article 169 del Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, i
34 a 51 del Reial Decret 500/1990 de 20 d’abril.
D’acord amb aquests antecedents, la memòria d’Alcaldia i els informes i
certificats que consten a l’expedient, el ple per unanimitat dels membres
assitents a la sessió, ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 1 del
pressupost de l’any 2014, 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.
13.- 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 cinc vots a favor dels regidors de CIU i ENDCERD assistents a la sessió i una abstenció del regidor d’IFC-AC-PM.

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 25/03/2014, de la qual s’ha repartit l’acta
amb la convocatòria del Ple.
Els regidors de CIU i END-CERD assistents a la sessió es donen per
assabentats, manifesten la seva conformitat amb les expressades resolucions i
ratifiquen les que així exigeixi la normativa vigent i el regidor d’IFC-AC-PM es
dóna per assabentat dels acords però no els ratifica.
D.- DONACIÓ DE COMPTES I RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, RESOLUCIONS
D’ALCALDIA DES DE LA DARRERA SESSIÓ DEL PLE.
Tot seguit per l’Alcalde es dóna compte de les resolucions adoptades per
decret des de la darrera sessió del Ple, les quals es detallen a continuació:
NÚM.

DATA

EXP/LO

24

25/03/2014

LO 6/14

25

28/03/2014

LO 7/14

26

28/03/2014

LO 8/14

27

28/03/2014

LO 9/14

28

01/04/2014

EXP.- 70/14
BIS

29

07/04/2014

EXP.- 51/14

30

07/04/2014

EXP.- 45/14

31

07/04/2014

EXP.-20/14

32

08/04/2014

LO 10/14

33

22/04/2014

LO 11/04

ASSUMPTE
Llicència d'obres per refer un mur en l'habitage situat
front el Carrer Rufaca, 5 d'Escadarcs. Llorenç Balart
Tor.
Llicència d'obres per tala,poda i esporga sota línies
elètriques del Terme Municipal. Acciona Medio
Ambiente
Llicència d'obres per arranjar paviment de la piscina
del Passeig de la Coma. Comunitat Propietaris la
Coma.
Llicènica d'obres per l'enderrocament parcial d'una
masia situada front el C/ Cadí, 8 de Queixans. Palmira
i Francesca Pallé Ravetllat.
Incoació exp restauració legalitat urbanística i
suspensió provisional obres Paratge Aglets:
Queixans Park, SL i Xavier Forga Alart. Paviment
formigó.
Incoació declaració caducitat i execució avals LO 2/07
Prodalpa 2001, SL i GESCAT VIVENDES EN
COMERCIALITZACIÓ, SLU.
Sollicitud de subvenció per a l'organització de
festivals i trobades nacionals de cultura popular i
tradicional. Trobada gengantera i grallera de
Queixans. Oficina de suport a la iniciativa cultural.
Generalitat de Catalunya.
Aprovació liquidació pressupost 2013.
Llicènica d'obres per la construcció d'un garatge
soterrat i modificació obertura habitatge al C/ Estació,
10 del Vilar d'Urtx. Salvador Villacampa Moral.
Llicència d'bres per desfer terra de la pista de tennis
posar solera de formigo i fer zona de jocs i jardí. C/ de
la Tossa, 1-3 del Vilar d'Urtx. Comunitat de Propietaris
Residencial Park

34

22/04/2014

LO 12/04

35

28/04/2014

LO 13/14

36

29/04/2014

Exp. 10/14

37

30/04/2014

Exp. 70/14
Ter

38

05/05/2014

LO 14/14

39

07/05/2014

LO 15/14

40

07/05/2014

LO 16/14

41

14/05/2014

EXP. 42/14
sisè

42

15/05/2014

LO 17/14

43

19/05/2014

Exp 83/14

44

20/05/2014

Llicència d'obres per arranjar parts comunitàries per
deteriorament d'humitats a la Comunitat de
Propietaris Les Pereres,4-6 de Queixans.
Llicència d'obres per a la construcció d'un cobert per
a calderes, per dos habitatges situats front el C/
Rufaca, 4 d'Escadarcs. Mobles Muñoz Clapes,SL
Sollicitud subvencions en matèria de gestió forestal
sostenible. Generalitat de Catalunya.
Incoació exp restauració legalitat urbanística i
suspensió provisional obres Casa Club Golf
Soriguerola piscines: Fontanals Esportiva, SA.
Llicència d'obres per arranjar escala, sanejar mur baix
de la fçana, tapar forats de la barrera corredora i
sanejament entorn piscina. Camping Queixans,SL
Llicència d'obres per ampliació de nau ramadera al
poligon 1 parcel.la 102 de Fontanals de Cerdanya.
SerretSCP
Llicència d'obres per ampliar el porxo de l'habitatge
de la seva propietat situat front el C/ Mas d'en Serra,
18 casa 3 Queixans. Mª Angels Forga Alart
Sollicitud de subvenció per al finançament de les
despeses derivades de l'ús del consultori local.
Dipsalut.
Llicència d'obres per l'ampliació d'una finestra i
reformar cuina i bany de l'habitatge situat front el
C/Escomelles, 11 porta 10 del Vilar d'Urtx. Emilio
Moreno Gomez.
Autorització de pas al Club Ciclista Transpyr el dia 30
de juny.
Anullació de rebut d'IVTM 2014 per transmissió de
propietat. Aurora Forga Rufiandis.
Sollicitud de subvenció del Pla Especial d'Inversions
Sostenibles Any 2014. Diputació de Girona.
Convocatòria Ple ordnari maig.

45

20/05/2014

Exp 12/14
Exp 34/14
Ter

46

26/05/2014

Exp 38/14

Els cinc regidors de CIU i END-CERD assistents a la sessió es donen per
assabentats, manifesten la seva conformitat amb les expressades resolucions i
ratifiquen les que així exigeixi la normativa vigent.
E.- TORN OBERT DE PARAULES.
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde aixeca la sessió, de la qual
estenc, com a secretari, aquesta acta.
El secretari

Els regidors

Vist i plau
L'alcalde

