ACTA DE LA SESSIÓ D’ORGANITZACIÓ
DE L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm: 5/2015
Caràcter: extraordinària
Data: 2 de juliol de 2015
Horari: de 13:15 a 14:20 hores.
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial
ASSISTENTS
Regidors electes per la Llista de Convergència i unió (CIU):
-

Josep Serret Mills.
Esteve Baqué Vidal.
Maria Garreta Baqué.

Regidors electes per la Llista d’Independents per Fontanals de Cerdanya Acord
Municipal (IpFC-AM):
-

Ramon Chia Galvez.
Ignasi Bartra Pons.
Silvia Mayoral Coll.

Regidors electes per la Llista de Bloc Municipal de Catalunya (Bloc Municipal):
-

Miquel Adam Comas.

Secretari de la Corporació:
-

Albert Planella i Casasayas.

ABSENTS
Cap.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A les tretze hores i quinze minuts del dos de juliol de 2015, compareixen a la
sala de sessions de la casa consistorial els regidors electes relacionats, a fi de
celebrar la sessió d’organització de la corporació municipal sorgida de les
eleccions locals convocades pel Reial decret 233/2015, de 30 de març, i
celebrades el 24 de maig de 2015.

Constatada l'existència del quòrum necessari per a la seva vàlida constitució,
l’alcalde obre la sessió i es passen a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del
dia.
1.- Aprovació 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 distribuïda amb la convocatòria i essent que l’acta es
troba conforme, els membres del Ple l’aproven per unanimitat.
En aquest moment el regidor Sr. Esteve Baqué demana la paraula i comunica
al Ple que ell serà el portaveu del grup CIU. D’altra banda, sol.licita a l’alcalde
que en tots els plens extraordinaris hi hagi un apartat de “precs i preguntes”.
L’Alcalde Sr. Ramon Chia respon que no hi ha cap problema, que així es farà.
2.- Establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries del ple.
El secretari llegeix la proposta de l’Alcaldia, la qual es transcriu íntegrament a
continuació:
“Un cop constituït el nou Ajuntament el tretze de juny de 2015, com a
conseqüència de les eleccions locals convocades pel Reial decret 233/2015, de
30 de març, i celebrades el 24 de maig de 2015, és necessari fixar la
periodicitat de les sessions ordinàries del Ple de la corporació, d’acord amb el
que disposen els articles 38 a) i 78.1 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre.
Els articles 46.2 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, i 98 a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, estableixen que el
Ple celebra sessió ordinària com a mínim cada mes en els ajuntaments de
municipis de més 20.000 habitants i en les diputacions provincials; cada dos
mesos, en els ajuntaments de municipis d’una població entre 5.001 i 20.000
habitants, i cada tres mesos en els ajuntaments de municipis de fins a 5.000
habitants.
Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Celebrar sessió ordinària el tercer dilluns de cada tres mesos als
següents horaris:
Setembre i juny: a les 21:00 hores.
Desembre i març: a les 20:00 hores.
Segon.- A causa de les vacances d’estiu, de les festes de Nadal quan el dia
fixat sigui festiu o la gestió dels assumptes municipals així ho aconselli o
concorri qualsevol altra causa que ho aconselli es faculta a l’Alcalde per

endarrerir o avançar les sessions ordinàries del Ple. No obstant això, el termini
màxim entre dues sessions de Ple serà de tres mesos.
Abans de procedir a la votació de la proposta es debat l’assumpte produint-se
les següents intervencions:
El regidor Sr. Baqué pregunta a l’Alcalde com és que es fan plens cada tres
mesos quan en els programes dels equips que han format govern un dels punts
forts era la transparència i la participació. El Sr. Ramon Chia respon que no hi
ha tan moviment com per fer plens cada mes i que si més endavant es veu que
és necessari no hi ha inconvenient per canviar-ho. El Sr. Baqué replica que
l’alcalde ha estat al govern i sap que això no és així. L’Alcalde diu que si més
endavant es veu necessari es pot canviar”.
El Sr. Baqué diu que quatre plens a l’any no és suficient i no és congruent amb
la transparència que propugnaven als seus programes i ja avança que demà
sol.licitaran la convocatòria d’un Ple extraordinari i que així ho aniran fent per
tal de trencar la dinàmica de fer plens de forma tan espaiada. L’Alcalde respon
que no hi ha cap problema i que estan en el seu dret.
Un cop debatuda la qüestió, la proposta presentada per l’Alcalde és aprovada
per quatre vots a favor dels regidors dels grups IpFC-AM i BLOC MUNICIPAL i
tres regidors en contra del grup CIU.
3.- Creació de la Junta de Govern Local. Nomenament d’integrants de la Junta
de Govern Local per decret d’alcaldia.
De conformitat amb les atribucions que confereixen els articles 20.1 b) de la
Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 48.1 b) del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, 22 del Reial Decret Legislatiu 781/86,
de 18 d'abril pel qual s'aproven les disposicions legals vigents en matèria de
Règim Local i 35 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, i a fi d’agilitzar la tramitació d’expedients, l’Alcalde proposa al
Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Crear la JUNTA DE GOVERN LOCAL de l'Ajuntament de Fontanals
de Cerdanya, la qual estarà integrada per l’Alcalde i dos regidors.
SEGON.- És atribució pròpia i intransferible de la Junta de Govern assistir a
l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions. Així mateix la JUNTA DE
GOVERN LOCAL tindrà les atribucions que li delegui l'Alcalde o el Ple i les que
li reconegui la legislació.
TERCER.- Establir que les sessions ordinàries de la JUNTA DE GOVERN
LOCAL de la Corporació es celebraran mensualment, sempre i quan hi hagin
assumptes a tractar i les sessions extraordinàries o urgents quan ho decideixi

el Sr. Alcalde.
Les Sessions ordinàries tindran lloc el segon dimarts no festiu de cada mes a
les 20:00 hores a la Sala de Sessions de l’Ajuntament o lloc habilitat a l’efecte.
QUART.- Facultar el Sr. Alcalde per postposar o avançar la celebració de les
sessions ordinàries de la JUNTA DE GOVERN LOCAL, quan el dia fixat sigui
festiu o la gestió dels assumptes municipals així ho aconselli.
Seguidament, abans de procedir a la votació de la proposta, es debat
l’assumpte produint-se les següents intervencions:
El portaveu del grup CIU Sr. Esteve Baqué manifesta que votaran contra la
proposta. Que és cert que en l’anterior legislatura també es va crear la Junta de
Govern però que llavors a l’equip de govern hi havia sis regidors i que tots hi
assistien i demana a l’Alcalde que les sessions de la Junta de Govern siguin
públiques i es notifiquin a tothom. L’Alcalde Sr. Ramon Chia respon que ja s’ho
pensaran i ja contestaran.
Un cop debatuda la qüestió, la proposta presentada per l’Alcalde és aprovada
per quatre vots a favor dels regidors dels grups IpFC-AM i BLOC MUNICIPAL i
tres regidors en contra del grup CIU.
Tot seguit l’Alcalde procedeix a adoptar el següent decret pel qual nomena els
integrants de la JUNTA DE GOVERN LOCAL, estableix el règim de sessions i
convoca sessió constitutiva de la mateixa, i procedeix a donar-ne compte al
Ple:
DECRET D’ALCALDIA NÚM. 51 DE DATA 2/07/2015
De conformitat amb els articles 23 i 46 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local, 54 i 99 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, 22 del Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d'abril pel qual
s'aproven les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local i 52, 53 i
112 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
i l'acord de Creació de la JUNTA DE GOVERN LOCAL adoptat pel Ple de
l'Ajuntament en data d’avui, dia 2 de juliol de 2015,
RESOLC
PRIMER.- Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL de l'Ajuntament de Fontanals
de Cerdanya presidida per aquesta Alcaldia sigui integrada pels Regidors
següents:
Sr. MIQUEL ADAM COMAS
Sr. IGNASI BARTRA PONS.

SEGON.- És atribució pròpia i intransferible de la Junta de Govern Local
assistir a l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions. Així mateix la JUNTA
DE GOVERN LOCAL tindrà les atribucions que li delegui l'Alcalde o el Ple i les
que li reconegui la legislació.
TERCER.- La JUNTA DE GOVERN LOCAL celebrarà sessió constitutiva el dia
7 de juliol de 2015, a les 20:00 hores.
El Ple es dóna per assabentat.
4.- Delegació de competències del ple a la Junta de Govern. Donació de
comptes de les competències d’alcaldia que es deleguen a la Junta de Govern.
Vist el que disposen els articles 22.4 i 23.2 b) de la Llei 7/85, de 2 d'abril; 52.4 i
54.2 b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; 51, 52, 114 i ss. del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, aprovat per Decret 2568/86 de 28 de novembre.
Atès que per tal d’agilitzar la tramitació d’expedients és necessari que el Ple
adopti un acord de delegació de Competències en favor de la JUNTA DE
GOVERN, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Delegar en la Junta de Govern, les següents atribucions:
a) L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de la
Corporació en matèries de competència plenària.
b) La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.
c) Les contractacions i concessions de tota classe, la competència de les quals
estigui atribuïda al Ple de la Corporació.
d) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la
seva contractació o concessió el Ple.
e) Adquisició de béns i drets , la competència dels quals estigui atribuïda al Ple
de la Corporació.
f) Acordar la desafectació de béns de domini públic i comunals de conformitat
amb l’article 24 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
reglament del patrimoni dels ens locals (RPEL).
g) Acordar les mutacions demanials.
h) Acceptació de béns a títol lucratiu sotmesos a condició de conformitat amb
l’article 31 RPEL.
i) Els actes d’alienació, gravamen o cessió de béns que no siguin els que
determina l’article 41.2 RPEL.
j) L’acord d’alienació per permuta de béns patrimonials
k) L’aprovació, la rectificació i la comprovació de l’inventari general
l) Acordar l’atermenament de béns immobles.
m) L'exercici de totes aquelles altres competències municipals que siguin
competència del ple i que no requereixin per la seva aprovació una majoria
especial ni siguin indelegables segons la normativa vigent.

SEGON.- Les delegacions atorgades requeriran, per la
seva eficàcia,
l'acceptació de l'òrgan delegat, que podrà ser tàcita transcorreguts tres dies
hàbils des de la notificació, segons disposa l'art. 114.1 del RD 2568/1986,
de 28 de novembre, i tindrà efectes a partir del dia següent al de la data
d'aquest acord.
TERCER.- D'aquest acord es donarà compte a la Junta de Govern en la
primera sessió que se celebri, procedint-se a la seva publicació al B.O.P. de
Girona.
Un cop debatuda la qüestió, la proposta presentada per l’Alcalde és aprovada
per quatre vots a favor dels regidors dels grups IpFC-AM i BLOC MUNICIPAL i
tres regidors en contra del grup CIU.
El Sr. Baqué explica el seu vot negatiu en base als mateixos arguments donats
anteriorment.
Tot seguit l’Alcalde procedeix a adoptar el següent decret pel qual delega a la
JUNTA DE GOVERN determinades competències i procedeix a donar-ne
compte al Ple:
DECRET D’ALCALDIA NÚM. 52 DE DATA 2/07/2015
Vist el que disposen els articles 21.3 i 23 de la Llei 7/85; de 2 d'abril, 53.3, 54 i
56 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; 43, 51, 114 i ss. del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, aprovat per Decret 2568/86 de 28 de novembre, i en virtut de les
facultats que tinc conferides legalment
R E S O L C:
PRIMER.- Delegar en la Junta de Govern, les següents atribucions:
A) EN MATÈRIA D'ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS
a) Nomenar el tribunal de selecció del personal funcionari, o laboral, i aprovar
les llistes d'aspirants admesos i exclosos i fixació de les dates de selecció.
b) Nomenar funcionaris o contractar personal indefinit, en virtut d'oposició,
concurs-oposició, o concurs, a proposta del Tribunal Qualificador, i
resoldre i adjudicar els guanyadors de concursos i les beques de durada
igual o superior a un any.
c) Aprovar l’oferta d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats
pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per
als Concursos de provisió de llocs de treball.
B) EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ, HISENDA I PATRIMONI.

a) Aprovar la devolució d'avals bancaris. No es delega la devolució dels avals i
les fiances dipositades en concepte de garantia per a la correcta gestió dels
enderrocs que es dipositin de conformitat amb els mecanismes establerts
en els decrets 201/1994 i 161/2001, reguladors dels enderrocs i altres
residus de la construcció.
b) Autoritzar l'ús del domini públic, d'acord amb les ordenances, sempre que
dites autoritzacions es refereixin a usos d'escassa entitat o durada, o els
recollits a l'art. 57, 2n. del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals (Decrets
336/988).
c) Acordar, sense perjudici de les facultats de gestió de l'Alcaldia, la sollicitud
de subvencions d'organismes, institucions i entitats, públiques o privades, i
acceptar les que no siguin competència del Ple.
C) EN MATERIA D'URBANISME.
a) La concessió de llicències d'obres majors de pressupost superior a
300.000,00.-Euros.
b) Aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística (Projectes
de Compensació, de Reparcellació, d’Expropiació, Delimitació d’Unitats
d’Actuació, Canvis de sistema d’actuació, Estatuts i Bases de Compensació,
etc.)
c) Aprovació inicial d’instruments de planejament de desplegament del Pla
General (PAU, PE. PPO i EP).
SEGON.- Les delegacions atorgades requeriran, per la seva eficàcia,
l'acceptació de l'òrgan delegat, que podrà ser tàcita transcorreguts tres dies
hàbils des de la notificació, segons disposa l'art. 114.1 del RD 2568/1986,
de 28 de novembre, i tindrà efectes a partir del dia següent al de la data
d'aquest Decret.
TERCER.- D'aquest decret es donarà compte a la Junta de Govern i al
plenari municipal en la primera sessió que se celebri, procedint-se a la seva
publicació al B.O.P. de Girona.
El Ple es dóna per assabentat.
5.- Nomenament tresorer.
El secretari llegeix la proposta de l’Alcaldia, la qual es transcriu íntegrament a
continuació:
“Un cop constituït el nou Ajuntament el tretze de juny de 2015, com a
conseqüència de les eleccions locals convocades pel Reial decret 233/2015, de
30 de març, i celebrades el 24 de maig de 2015, és necessari nomenar el
tresorer de la corporació.
L’article 2 f) del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, de provisió de llocs de
treball de funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional,

i la disposició transitòria primera del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual
es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb
habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya, estableixen
que en les corporacions locals amb secretaries de classe tercera, la
responsabilitat administrativa de les funcions de comptabilitat, tresoreria i
recaptació pot ser atribuïda a un membre o a un funcionari de la corporació.
Vist el que disposa l’Ordre de 16 de juliol de 1963, del Ministeri de la
Governació, sobre el règim de dipositaries de fons no servides per funcionaris
pertanyents al cos nacional.
Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Nomenar la regidora, Sra. SILVIA MAYORAL COLL, tresorera de
l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya.
Segon.- Rellevar-la de l’obligació de prestar fiança i establir que la resta de
regidors seran responsables solidàriament del resultat de la gestió.
Tercer.- Facultar-la per a la gestió dels comptes bancaris de l’Ajuntament i
autoritzar per a la disposició de fons la seva signatura, la qual serà sempre
necessària juntament amb la de l’alcalde i la del secretari interventor.
Quart.- Notificar aquesta resolució a l’interessat”.
Seguidament, abans de procedir a la votació de la proposta, es debat
l’assumpte produint-se les següents intervencions:
El portaveu del grup CIU Sr. Esteve Baqué manifesta que no tenen res en
contra de la regidora que es vol nomenar però que ja que mitjançant aquest
cartipàs se’ls exclou totalment del govern i atès que no se’ls ha consultat res,
ells NO volen ser responsables solidaris de la gestió de la tresorera i què per
això votaran en contra. L’Alcalde, Sr. Ramon Chia diu que durant les anteriors
legislatures sempre s’havia fet així i no s’hi havien oposat mai. El Sr. Baqué diu
que en les anteriors legislatures, abans de fer el repartiment se’ls havia
convocat i se’ls hi havia i explicat i què ara això no s’ha fet i que el seu grup no
vol assumir cap responsabilitat.
Un cop debatuda la qüestió, la proposta presentada per l’Alcalde és aprovada
per quatre vots a favor dels regidors dels grups IpFC-AM i BLOC MUNICIPAL i
tres regidors en contra del grup CIU.
6.- Nomenament dels membres de la comissió especial de comptes.
El secretari llegeix la proposta de l’Alcaldia, la qual es transcriu íntegrament a
continuació:

“Un cop constituït el nou Ajuntament el tretze de juny de 2015, com a
conseqüència de les eleccions locals convocades pel Reial decret 233/2015, de
30 de març, i celebrades el 24 de maig de 2015, és necessari determinar la
composició de la comissió especial de comptes, ja que es tracta d’un òrgan
d’existència obligatòria en tots els municipis, d’acord amb el que preveuen els
articles 20.1 e) i 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, 48.1 c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 127.1 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Vist el que disposen els articles 58.3 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i
125 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Determinar la composició de la comissió especial de comptes, que
estarà integrada pels membres següents:
-

President: L’alcalde o regidor en qui delegui, del grup polític municipal
IpFC-AM.

-

Vocals:
•
•
•

-

Un membre representant del grup polític municipal IpFC-AM.
Dos membres representants del grup polític municipal CIU.
Un membre representant del grup polític municipal BLOC
MUNICIPAL.

Secretari: Sr. Albert Planella i Casasayas, secretari de la corporació.

Segon.- Comunicar aquest acord als grups polítics municipals, per tal que
designin els seus representants a la comissió especial de comptes en aquest
acte o bé, mitjançant un escrit del portaveu adreçat a l’alcalde”.
En aquest moment el regidor, Sr. Esteve Baqué demana la paraula i proposa
que la Comissió Especial de Comptes sigui integrada per tots els membres del
Consistori. Tots els regidors estan d’acord amb la proposta i el Ple per
unanimitat adopta el següent ACORD:
“Un cop constituït el nou Ajuntament el tretze de juny de 2015, com a
conseqüència de les eleccions locals convocades pel Reial decret 233/2015, de
30 de març, i celebrades el 24 de maig de 2015, és necessari determinar la
composició de la comissió especial de comptes, ja que es tracta d’un òrgan
d’existència obligatòria en tots els municipis, d’acord amb el que preveuen els
articles 20.1 e) i 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del

règim local, 48.1 c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 127.1 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Vist el que disposen els articles 58.3 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i
125 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Per tot això exposat, el Ple per unanimitat adopta el següent acord:
Primer.- Determinar la composició de la comissió especial de comptes, que
estarà integrada pels membres següents:
-

President: L’alcalde o regidor en qui delegui, del grup polític municipal
IpFC-AM.

-

Vocals:
•

-

Tots els altres regidors del Consistori.

Secretari: Sr. Albert Planella i Casasayas, secretari de la corporació.

Segon.- Comunicar aquest acord als grups polítics municipals, els quals es
donen per notificats en aquest acte.
7.- Nomenament de representants de la corporació als òrgans col.legiats, que
siguin de competència del ple.
El secretari llegeix la proposta de l’Alcaldia, la qual es transcriu íntegrament a
continuació:
“Un cop constituït el nou Ajuntament el tretze de juny de 2015, com a
conseqüència de les eleccions locals convocades pel Reial decret 233/2015, de
30 de març, i celebrades el 24 de maig de 2015, és necessari nomenar els
representants de l
a corporació en els òrgans collegiats que són de la competència del Ple,
d’acord amb el que disposa l’article 38 c) Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre.
Per tot això exposat, S’ACORDA:
Primer.- Efectuar els següents nomenaments:

Òrgan Col.legiat
ADF Baga de Cerdanya
ELFOCAT
Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient
Localret
Mancomunitat per a fins d’Instrucció i Cultura
Associació de Municipis de Catalunya (ACM)
Federació de municipis de Catalunya (FMC)
Associació Municipis per la Independència (AMI)
Entitat de Conservació La Coma de Queixans
Junta de Compensació Pla Especial de Soriguerola
Associació de Propietaris el Poble de Soriguerola

Representants
Ramon Chia Galvez
Ramon Chia Galvez
Ramon Chia Galvez
Ramon Chia Galvez
Miquel Adam Comas
Miquel Adam Comas
Miquel Adam Comas
Miquel Adam Comas
Silvia Mayoral Coll
Silvia Mayoral Coll
Silvia Mayoral Coll

Segon.- Notificar aquest acord als regidors nomenats.
En aquest mateix acte els regidors nomenats es donen per notificats i accepten
el càrrec.
Tercer.- Comunicar aquest acord als òrgans esmentats”.
Un cop debatuda la qüestió, la proposta presentada per l’Alcalde és aprovada
per quatre vots a favor dels regidors dels grups IpFC-AM i BLOC MUNICIPAL i
tres regidors en contra del grup CIU.
El Sr. Baqué explica el seu vot negatiu en base als mateixos arguments donats
anteriorment.
8.- Donació de comptes de les resolucions de l’alcaldia en matèria de
nomenament de tinents d’alcalde, president de la comissió especial de
comptes, així com delegacions que l’alcaldia estimi oportú conferir.
Per l’Alcaldia es dóna compte dels decrets núms. 53 i 54, que són llegits pel
Secretari de la Corporació:
DECRET D’ALCALDIA NÚM. 53 DE DATA 2/07/2015
De conformitat amb les atribucions que em confereixen els articles 23.3 de la
Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; 55 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; 22 del Reial Decret Legislatiu 781/86
de 18 d'abril, pel qual s'aproven les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, 46 i ss. del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Corporacions Locals,

R E S O L C:
PRIMER.- Designar com a Tinents d'Alcalde els següents regidors,
1er Tinent d’Alcalde: Senyor Miquel Adam Comas
2on Tinent d’Alcalde: Senyor Ignasi Bartra Pons.
SEGON.- És funció dels Tinents d'Alcalde substituir l'Alcalde per ordre
de nomenament, en cas de vacant, absència o malaltia, assumir la totalitat de
les seves atribucions i prerrogatives i ser, alhora, responsables dels actes de
govern dictats durant la substitució. Igualment els correspondrà exercir
transitòriament la Presidència de la Corporació o la seva representació quan
hi hagi alguna causa que impedeixi la presència personal de l'Alcalde, a l'hora
de sessions o actes concrets.
TERCER.- El que es disposa anteriorment serà sense perjudici de les
atribucions genèriques o específiques que els pugui delegar l'Alcalde.
QUART.- Donar compte del present Decret al Ple de l'Ajuntament en la
primera sessió que celebri, que es publiqui en el Butlletí Oficial de la
Província i que es notifiqui als designats.
CINQUÈ.- Aquest Decret entrarà en vigor a partir del mateix dia de la
seva signatura.
DECRET D’ALCALDIA NÚM. 54 DE DATA 2/07/2015
De conformitat amb les atribucions que em confereixen els articles 23.4 de la
Lei 7/85 de 18 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; 56 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 43 i ss. de Reial Decret 2568/86,
de 28 de novembre pel qual s'aprova el Reglament d'Organització
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals,
RESOLC:
PRIMER.- Organitzar el Govern i l'administració municipal a través de
les següents àrees, indicant els regidors responsables:
RAMON CHIA GALVEZ
Àrees de Govern
•
•
•

Agricultura.
Medi Ambient.
Seguretat Ciutadana.

MIQUEL ADAM COMAS - 1r. TINENT D’ALCALDE
Àrees de Govern
•
•
•
•
•
•

Governació i règim interior
Comerç i turisme
Joventut i Esports
Cultura
Hisenda
Ensenyament

IGNASI BARTRA PONS – 2n TINENT D’ALCALDE
Àrees de Govern
•
•
•
•

Servei municipal d’aigua
Sanitat i consum
Urbanisme
Obres i Serveis

SILVIA MAYORAL COLL – REGIDORA
Àrees de Govern
•
•
•
•

Tresoreria
Festes populars
Serveis Socials
Gent gran

SEGON.- Les delegacions efectuades als regidors referits abasten la
facultat de dirigir i fer funcionar els serveis corresponents, exclosa la
facilitat de dictar i resoldre mitjançant actes administratius que afectin a
tercers.
TERCER.- Donar compte al Ple que l’Alcalde assumeix la Presidència de
la Comissió Especial de Comptes de la Corporació.
QUART.- Donar compte d’aquest Decret al Ple de l'Ajuntament en la
primera sessió que celebri, que es publiqui al Butlletí Oficial de la Província i
que es notifiqui als designats.
CINQUÈ.- Aquest Decret entrarà en vigor a partir del mateix dia de la
seva signatura.
El ple es dóna per assabentat de tots aquests nomenaments.
El Sr. Esteve Baqué demana la paraula i manifesta l’oposició del grup que
representa a les resolucions d’alcaldia. Pensa que seria millor treballar amb
Comissions i no per àrees. Que hi ha regidors amb vuit àrees i que una

persona sola difícilment pot fer-se càrrec de tot això. L’Alcalde, Sr. Ramon Chia
diu que es van presentar a les eleccions per assumir responsabilitats i per tirarho endavant. El fet que els regidors de CIU no tinguin cap àrea no vol dir que
no se’ls escoltaran. Si tenen qualsevol proposta la poden proposar i s’estudiarà
i si es considera que és bona es tirarà endavant independentment de qui l’hagi
proposat. El que s’ha de fer és tirar-ho endavant entre tots. El Sr. Baqué replica
que llavors hagués estat millor fer comissions. Que podia haver reservat la
presidència de les comissions als membres del seu grup i fer partíceps als
membres de CIU també. Que no cal oblidar que el grup més votat ha estat CIU
i que l’Alcalde els ha enviat a l’oposició, que pensa que cal lligar el poble i no
trencar-lo. El Sr. Baqué demana a l’Alcalde que es replantegi el tema de les
Comissions i l’emplaça a què durant el proper Ple respongui.
D’altra banda el Sr. Esteve Baqué, demana que als pobles on no s’ha fet foc de
Sant Joan i l’Ajuntament no els ha donat diners per comprar coques, que se’ls
donin els mateixos diners per algun altre acte festiu dels veïns i que els diners
que no van gastar a Urtx serveixin per a incrementar el que es donaria a
aquests altres nuclis.
9.- Nomenament representants de la Comissió municipal de delimitació
territorial.
Per l’Alcalde es formula la següent proposta:
VISTA la necessitat de nomenar els membres de la Comissió de Delimitació
Territorial de l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya.
Atès el que determinen els articles 28 i concordants del Decret 244/2077, de 6
de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels
municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les macomunitats de
Catalunya.
D’acord amb els anteriors antecedents el Ple Acorda:
Primer.- NOMENAR com a membres de la Comissió de Delimitació Territorial
de l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya a:
-

Ramon Chia Galvez, Alcalde-President, que la presidirà.
Ignasi Bartra Pons, vocal.
Silvia Coll Mayoral, vocal.
Maties Domenjó i Manaut, tècnic.
Albert Planella i Casasayas, Secretari.

Segon.- NOTIFICAR aquest acord als municipis confrontants i a la Direcció
General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.

Abans de procedir a la votació de la proposta es debat l’assumpte produint-se
les següents intervencions:
El regidor Sr. Baqué anuncia que votaran en contra. No entén com fa quatre
anys i fa vuit anys el Sr. Ramon Chia estava en aquesta Comissió tot i haver
estat a l’oposició i ara no hi inclou cap membre de l’oposició.
Un cop debatuda la qüestió, la proposta presentada per l’Alcalde és aprovada
per quatre vots a favor dels regidors dels grups IpFC-AM i BLOC MUNICIPAL i
tres regidors en contra del grup CIU.
10.- Explicació principal normativa en matèria del règim d’incompatibilitats i del
deure d’abstenció.
El Secretari lliura als regidors una còpia de la principal normativa vigent sobre
el règim d'incompatibilitats i del deure d'abstenció per a deliberar, votar, decidir
i executar assumptes municipals així com per a contractar amb l'Ajuntament
(articles 76 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local;
167 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; 10, 20, 21, 96 i 185 del RD
2568/86, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les Entitats locals; 28, 29 i 62.1.e) de la Llei
30/92, de 26 de novembre, reguladora del procediment administratiu comú; 60,
61 i 319 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic; i 178 de la
Llei Orgànica 5/85, de 19 de juny del règim Electoral General). Tots els
membres es donen per assabentats i es comprometen a tenir-los en compte en
la seva actuació com a regidors de l'Ajuntament.
El regidor Sr. Baqué demana la paraula i pregunta a l’Alcalde si tots els
regidors tenen dret a usar un ordinador igual que el que s’ha deixat al regidor
Miquel Adam. L’Alcalde, Sr. Ramon Chia manifesta que l’ordinador que s’ha
deixat al Sr. Adam és el mateix que utilitza el tècnic municipal, Sr. Ramon Galí i
que no hi ha inconvenient amb que utilitzi el mateix ordinador. El Sr. Adam i el
Sr. Baqué queden per l’endemà per repartir-se el temps per utilitzar l’ordinador.
El Sr. Baqué diu que cal anar amb compte amb la utilització dels ordinadors
que estan en xarxa ja que hi ha documents privats i que ningú n’ha de fer res i
que caldria que algú ho controlés. El Sr. Ramon Chia diu que tot el que surti de
l’Ajuntament ha de ser amb la supervisió del Secretari.
El regidor Sr. Esteve Baqué si poden accedir a tots els expedients sense fer-ne
còpia sense que el Secretari hagi de demanar permís a l’Alcalde. El Sr. Chia
respon que tenen dret a tots els expedients però que cal que demanin el que
vulguin a través del Secretari.
El Sr. Esteve Baqué diu que demà entraran un escrit sol.licitant la convocatòria
d’un Ple extraordinari per tal de trencar la dinàmica de fer plens cada tres
mesos.

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta.
El secretari

Vist i plau
L'alcalde

