ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE
CERDANYA CELEBRADA EN DATA 11/11/2013

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm: 5/2013
Caràcter: ordinària
Data: 11 de novembre de 2013
Horari: de 13:05 a 13:50 hores.
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial
ASSISTENTS
Regidors electes per la Llista de Convergència i unió (CIU):
-

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

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

Joaquim Vera Garrote.
Esteban Baqué Vidal.

Regidors electes per la Llista d’Independents de Fontanals de CerdanyaAlternativa Cerdana-Progrés Municipal (IFC-AC-PM):
-

Jordi Pereiro Laguarda.

Secretari de la Corporació:
-

Albert Planella i Casasayas.

ABSENTS
- Ramon Chia Galvez, del Grup d’Endavant Cerdanya (End-Cerd).

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 12/08/2013 distribuïda amb la
convocatòria i essent que l’acta es troba conforme, els membres del Ple
assistents a la sessió l’ aproven per unanimitat.
B.- ASSUMPTES DE TRÀMIT
1.- MOCIÓ DE SUPORT A LA CAMPANYA “CUINA CATALANA PATRIMONI
DE LA HUMANITAT: CANDIDATURA UNESCO 2014” (EXP.- 78/13).
Vista la sollicitud de recolzament efectuada per la Fundació Institut Català de
la Cuina i de la Cultura Gastronòmica que, transcrita literalment, diu el
següent:
“La cuina catalana és un dels elements que conforma la nostra identitat com
a poble. És una cuina amb història, ben documentada i universal. Una cuina
que cal preservar i difondre, doncs és una representació cultural del nostre
país.
Per preservar i difondre aquest patrimoni, que té les seves arrels en el segle
XIV, la Fundació Institut Català de la Cuina i la Cultura Gastronòmica (FICCG)
–una fundació privada sense ànim de lucre, té per objectius l’estudi, la
divulgació i la defensa del patrimoni culinari català– ha endegat una campanya
que té per objectiu aconseguir que la UNESCO reconegui la Cuina Catalana
com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Aquesta campanya,
anomenada Cuina Catalana Patrimoni de la Humanitat, Candidatura
UNESCO 2014, és un projecte de país de gran abast.
La campanya que promou la FICCG ja compta amb el suport de la Generalitat
de Catalunya, la societat civil, les universitats, la indústria agroalimentària i
turística del país i diversos organismes i institucions, però encara no arriba a
tots els racons del país. Per això us demanem el vostre ajut. Perquè volem
que tots els ciutadans puguin arribar a sentir-la com a seva. Cal que tothom
interioritzi que disposem d’un patrimoni viu i ric. Un patrimoni que cal protegir i
divulgar. La Candidatura vincula àmbits tan diversos relacionats amb la cuina
com la producció alimentària en les seves diferents fases, la cultura, el turisme
gastronòmic, la enologia, etc. Per aquest motiu considerem que aconseguir
aquesta distinció per part de la UNESCO significarà un important impuls pel
país. I és per això que demanem el suport del vostre ajuntament, per
incrementar la difusió d’aquest projecte entre la ciutadania. Per aquest motiu
us demanem:
• Que el vostre Ajuntament s’adhereixi a la Candidatura i collabori
econòmicament en el seu finançament.
• Que difongueu la Candidatura en tots els actes, esdeveniments, etc. que es
facin al vostre municipi de caire gastronòmic, cultural, turístic o de qualsevol
altra naturalesa.

• Que promogueu les adhesions (recollida de signatures) a la Candidatura
entre la ciutadania, a títol particular o collectiu, en el vostre àmbit municipal.
El material necessari per fer aquestes adhesions es podrà descarregar
directament de la web de la FICCG.
• Que en feu difusió del Programa Escolar que promou la Candidatura entre
totes les escoles del municipi. El programa es podrà descarregar des d’aquest
enllaç http://www.cuinacatalana.eu/ca/pag/escoles/
• Que divulgueu totes les activitats relacionades amb la gastronomia o el
turisme gastronòmic que feu en el vostre municipi a través del Facebook i el
Twitter
de
la
Marca
Cuina
Catalana
(https://www.facebook.com/MarcaCuinaCatalana?ref=hl)
i
(https://twitter.com/cuinacatalana), que fan difusió de totes les activitats
relacionades amb la Candidatura.
• Que incorporeu a la web municipal el logo de la campanya Cuina Catalana
Patrimoni de la Humanitat, Candidatura UNESCO 2014 amb el
corresponent enllaç al nostre web www.cuinacatalana.eu.
Com a pas previ al reconeixement de la UNESCO, la FICCG ja ha aconseguit
que el Parlament de Catalunya reconegui la cuina tradicional catalana com a
patrimoni immaterial del país aprovant una esmena a la Llei 2/1993, de 5 de
març, de “Foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de
l’associacionisme cultural”. Actualment també s'estan impulsant altres canvis
legislatius per aconseguir que la cuina tradicional catalana sigui declarada Bé
Cultural Immaterial d'Interès Nacional (BCIIN).
Amb la vostra adhesió, sumarem esforços, generarem un ànim positiu i
illusionador a Catalunya, i farem palesa la riquesa i la creativitat de tota
aquella gent que ha contribuït en la nostra història i cultura. Com va dir el
President Artur Mas “Està a les nostres mans fer possible aquest
reconeixement”.
Pels motius anteriorment exposats, el Ple, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Adherir-se a la candidatura perquè la Unesco declari la cuina
catalana com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat, promoguda per
l’entitat Fundació Institut Català de la Cuina i de la Cultura Gastronòmica.
Segon.- Comunicar aquest acord a l’entitat Fundació Institut Català de la
Cuina i de la Cultura Gastronòmica.
2.- CONSELL COMARCAL DE CERDANYA: SOL.LICITUD RECONEIXEMENT
AJUT TRANSPORT I MENJADOR ESCOLAR PER TOTS ELS ALUMNES DE
FONTANALS DE CERDANYA QUE VAGIN A LES ESCOLES D’ALP O
PUIGCERDÀ (EXP.- 30/13 TER).

Vist que els alumnes dels municipis que no tenen escola han de desplaçar-se
forçosament a un municipi diferent del seu per assistir a l’escola.
Atès que aquests alumnes gaudeixen d’un ajut que els cobreix el cost del
transport i el menjador escolar.
Atès que les escoles de referència per als alumnes de Fontanals de Cerdanya
són les d’Alp i Puigcerdà.
Atès que el Consell comarcal no ofereix el transport escolar per als alumnes de
les Pereres i Puigcerdà fins a l’escola d’Alp.
Atès que s’ha detectat que alguns alumnes de Fontanals de Cerdanya que
anaven a escola a Puigcerdà només disposaven d’un ajut de part del cost del
menjador. Vist que aquesta anomalia ha estat resolta de forma satisfactòria pel
Consell Comarcal i que tots els alumnes del municipi disposen del menjador
escolar subvencionat.
Per això, el Ple, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Sol.licitar al Consell Comarcal de Cerdanya que ofereixi el transport
escolar per als alumnes de les Pereres i Queixans fins a l’escola d’Alp que fins
la data no s’està prestant.
Segon.- Sol.licitar al Consell Comarcal de Cerdanya que adopti un acord on es
reconegui de forma expressa el dret de tots els alumnes de Fontanals de
Cerdanya de gaudir del menjador escolar de forma totalment gratuïta, amb
independència de l’escola on vagin.
Tercer.- Facultar el senyor Alcalde, o el regidor en qui aquest delegui, tan
àmpliament com en dret sigui possible, per a la realització dels actes
necessaris per a l’execució d’aquest acord.
3.- CONCESSIÓ AJUTS PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT I/O
MATERIAL ESCOLAR PER AL CURS 2013-2014 (EXP.- 30/13 BIS).
Vist que la mala conjuntura econòmica fa que moltes famílies estiguin sofrint
problemes econòmics que fan que tinguin dificultats a l’hora d’afrontar les
diverses obligacions.
Atès que l’educació és un pilar bàsic per tal de sortir de la crisi i que des
d’aquest Ajuntament es vol contribuir a que les famílies puguin adquirir els
llibres de text i/o el material escolar que correspongui.
Atès que caldria ajudar a sufragar els llibres de text i/o material escolar
corresponents al curs 2013-14 per als alumnes d’educació infantil, primària,
Eso, batxillerat, cicles formatius i programa de qualificació professional inicial
dels nens del municipi, el Ple, per unanimitat, ACORDA:

Primer.- Concedir un ajut a fons perdut de TRENTA-CINC EUROS //35,00.EUR// per ALUMNE per a l’adquisició de llibres de text i/o material escolar
corresponents al curs 2013-14 per als alumnes d’educació infantil, primària,
Eso, batxillerat, cicles formatius i programa de qualificació professional inicial
dels nens del municipi.
Els beneficiaris de l’ajut hauran de complir simultàniament els següents
requisits:
a) Estar escolaritzats en un centre d’ensenyament de la Cerdanya durant el
curs 2013-2014. Cas que els estudis que estigui cursant l’alumne no
s’ofereixin a la Cerdanya s’admetrà que la matrícula sigui d’un centre de
fora de Cerdanya, sempre i quan es justifiqui aquest fet.
b) Estar inscrit al padró municipal d’habitants de Fontanals de Cerdanya
amb anterioritat al dia 30/09/2013, mes d’inici d’aquest curs escolar.
Segon.- La subvenció es farà efectiva mitjançant xec bancari. Els xecs es
lliuraran a l’Ajuntament els dies 25, 26 i 27 de novembre de 2013, en horari de
10:00 a 13.00 h.
En el cas dels alumnes menors d’edat, els xecs hauran de ser recollits pels
pares, representants legals o tutors. En el cas dels alumnes majors d’edat, els
xecs podran ser recollits directament pels alumnes. En ambdós casos s’haurà
de presentar un document identificatiu (DNI, NIE, passaport o carnet de
conduir).
Els xecs que no hagin estat recollits dins el termini establert en l’apartat anterior
quedaran dipositats al Departament d’Intervenció de l’Ajuntament de Fontanals
de Cerdanya i, excepcionalment, es podran recollir a l’esmentat departament
fins el 31 de desembre de 2013. Transcorreguda aquesta data, NO es lliurarà
cap més xec ni es podrà reclamar per cap altra via l’ajut per llibres de text i/o
material escolar corresponent al curs 2013-2014.
Tercer.- Facultar l’Alcalde tan àmpliament com en dret sigui possible per a
l’execució d’aquest acord, i, per tal que resolgui qualsevol circumstància no
prevista en aquest acord.
Quart.- Comunicar aquest acord als interessats.
4.- DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ. FIXACIÓ DE LES DUES
FESTES LABORALS LOCALS (EXP.- 90/13)
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 2014: el dia 17 d’abril i el dia 23 de juny.
Un cop debatuda la qüestió, el Ple per unanimitat dels seus membres,
ACORDA:
Primer.- Proposar a l’Hble. Sr. Conseller d’Empresa i Ocupació com a festes
locals de tots els nuclis del municipi per al 2014 el dia 17 d’abril i el dia 23 de
juny.
Segon.- Remetre al DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ aquest acord.
5.- ACCEPTACIÓ DONACIÓ ECONÒMICA XAVIER VENTURA FERRERO i
MERCÈ CARDONA PORTA PER L’ADQUISICIÓ D’UNA CARPA MÒBIL
(EXP.- 23/13).
L’Alcalde dóna compte al Ple que els Srs. XAVIER VENTURA FERRERO i
MERCÈ CARDONA PORTA han fet una donació econòmica a l’Ajuntament de
Fontanals de Cerdanya de SET MIL CINC-CENTS EUROS //7.500,00.-EUR//
per l’adquisició de d’una carpa mòbil per la realització de festes i actes diversos
al municipi i atesa la importància de la donació esmentada proposa al Ple
l’adopció del següent acord:
Vist que els Srs. XAVIER VENTURA FERRERO i MERCÈ CARDONA PORTA
han donat a aquest Ajuntament la quantitat de SET MIL CINC-CENTS EUROS
//7.500,00.-EUR// per l’adquisició de d’una carpa mòbil per la realització de
festes i actes diversos al municipi.
Atès què aquesta donació es fa de forma incondicional sense que suposi cap
condició ni gravamen per l’Ajuntament.
Atès que de conformitat amb l’article 31 del Reglament de Patrimoni dels Ens
Locals, les adquisicions a títol lucratiu no estant subjectes a cap tipus de
restricció quan aquestes siguin incondicionals, essent necessària l’acceptació
expressa de l’Alcalde.
Atès que, tot i no ser necessària l’acceptació del Ple de la Corporació, donada
la importància del citat donatiu es creu convenient que el Ple municipal adopti
un acord al respecte.
De conformitat amb l’art. 31 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, l’art.
190 de la Llei municipal de règim local i resta de normativa concordant,
s’acorda:
Primer.- Acceptar la donació econòmica per import de SET MIL CINC-CENTS
EUROS //7.500,00.-EUR// per l’adquisició d’una carpa mòbil per la realització

de festes i actes diversos al municipi realitzada pels Srs. XAVIER VENTURA
FERRERO i MERCÈ CARDONA PORTA.
Segon.- Agrair expressament la generositat d’aquesta donació als Srs. XAVIER
VENTURA FERRERO i MERCÈ CARDONA PORTA.
Tercer.- Facultar a l'Alcalde per l'adopció de totes aquelles mesures que siguin
necessàries per a l'execució d'aquest acord.
Debatuda la proposta pel Ple i sotmesa a votació és aprovada per unanimitat
dels membres assistents a la sessió.
6.- APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ DE
FONTANALS DE CERDANYA (EXP.- 11/13)
Atès que per acord del Ple d'aquest Ajuntament del dia 12-8-2013 es va aprovar
inicialment l’Ordenança Municipal de Circulació de Fontanals de Cerdanya.
Atès que s'ha sotmès a informació pública durant el termini de 30 dies hàbils
d'acord amb la legislació vigent mitjançant publicació al tauler d'anuncis de
l'Ajuntament, al BOP i al Diari de Girona i que durant l’esmentat termini no s’ha
presentat cap allegació ni reclamació.
Un cop deliberat l'assumpte, s'acorda per unanimitat dels assistents cosa que
suposa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, el
següent:
Primer. Aprovar definitivament l’Ordenança Municipal de Circulació de
Fontanals de Cerdanya, d'acord amb el text que figura degudament diligenciat
a l’expedient.
Segon. Ordenar la publicació íntegra del text de l’ordenança definitivament
aprovat al BOP de Girona i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. També caldrà
trametre còpia de tot l'expedient administratiu a la Delegació Territorial del
Govern de la Generalitat i a la Subdelegació del Govern de l'Estat a Girona.
Tercer. Facultar expressament l’Alcalde per tal de donar compliment al present
acord.
7.- DONACIÓ DE COMPTES APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANÇA
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE RETIRADA DE VEHICLES
ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A
LA VIA PÚBLICA (EXP.- 11/13 BIS).
L’Alcalde dóna compte que en data 12/08/2013, es va aprovar provisionalment
l’expedient per l’establiment de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de
retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament
a la via pública.

Aquest expedient ha estat exposat al públic durant un termini de TRENTA
DIES HÀBILS , des del dia 26/08/2013 fins al dia 7/10/2013, i que s’ha
publicat l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 162 de data
23/08/2013 i al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament.
Durant l’esmentat termini d’exposició NO s’han produït al.legacions, per la qual
cosa, i de conformitat amb l’acord d’aprovació provisional aquest expedient
resta definitivament aprovat en data 8/10/2013.
El Ple es dóna per assabentat i manifesta la seva conformitat.
8.- ADAPTACIÓ SISTEMA RETRIBUTIU DEL PERSONAL ADMINISTRATIU
AL QUE PREVEU LA LLEI 30/84, DE PERSONAL DEL SECTOR PÚBLIC
(EXP.-62/13)
Vista la necessitat d'adaptar l'estructura retributiva del personal administratiu
d'aquest Ajuntament al que preveu la Llei 30/84, de 2 d'agost, de Mesures per a
la reforma de la funció pública.
Atès que es va publicar el RD 158/96, de 2 de febrer, que va modificar el RD
861/86, de 25 d’abril.
Vist que a la proposta d’Alcaldia de pressupost per a l’any 2014 s’ha procedit a
l’adaptació dels llocs de treball per establir els nivells de complement de
destinació d'acord amb la nova normativa aplicable per als funcionaris de l'Estat
(article 71 del RD 364/95, de 10 de març).
Tenint en compte també que des de fa molts anys aquest Ajuntament aplica
sistemes retributius diferents per al personal funcionari administratiu i el laboral
administratiu, quan les funcions que realitzen tots dos grups són equiparables.
Vist que per les seves caractarístiques específiques es proposa que la resta de
personal (neteja i brigada) mantingui l’estructura vigent fins a dia d’avui.
Vist que durant els darrers anys no s’ha incrementat els sous del personal amb
els triennis que correspondrien i atès que cal adaptar el complement de destí a
les tasques que realment es realitzen.
A la vista de l'anterior, un cop analitzades les característiques dels llocs de
treball, el pressupost inclou una proposta d'integració de l'estructura retributiva
del personal laboral de l'Ajuntament que suposa una adaptació al sistema
retributiu previst a la Llei 30/84, de 2 d'agost i l’increment del complement de
destí aplicat fins la data.
Un cop deliberat l'assumpte s'acorda per unanimitat dels membres assistents a la
sessió, el següent:

- Aprovar la proposta que consta en l'expedient, d'integració de l'estructura
retributiva del personal laboral administratiu de l'Ajuntament al sistema
determinat pel RD 861/86, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim retributiu
dels funcionaris de l'administració local, modificat pel RD 158/96, de 2 de
febrer.
- Comunicar aquest acord al personal administratiu de l’Ajuntament.
9.- CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO.
SOL.LICITUD
CONCESSIÓ CONJUNTA DE TOTS ELS PUNTS DE CAPTACIÓ D’AIGUA
DEL MUNICIPI DE FONTANALS DE CERDANYA. (EXP.-44/13)
Vist que el municipi de Fontanals de Cerdanya està format pels següents nuclis
de població: Les Pereres, Queixans, Urtx, El Vilar d’Urtx, Escadarcs, Estoll i
Soriguerola.
Atès que el municipi disposa de múltiples captacions que abasteixen els
diversos nuclis.
Vist que algunes captacions estant legalitzades i altres estant en tràmit de
legalització.
Atès que a instàncies de la Confederación Hidrogràfica del Ebro, el Ple de
l’ajuntament en data 16/12/2010, va donar la conformitat per a la unificació i
tramitació conjunta de tots els expedients per la legalització de les captacions
d’aigua del municipi.
Vist el Text Refós dels punts de captació d’aigua potable per al terme municipal
de Fontanals de Cerdanya redactat per l’enginyer municipal, Sr. Maties
Domenjó i Manaut.
Vista la necessitat de sollicitar formalment la concessió administrativa d’un
aprofitament d’aigües a derivar de totes les captacions municipals detallades a
la documentació tècnica que consta a l’expedient.
De conformitat amb la Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’aigües i el Reial Decret
849/1986, pel qual s’aprova el Reglament de domini Públic hidràulic, el Ple, per
unanimitat dels sis membres assistents a la sessió dels set que en dret formen
la Corporació, ACORDA:
Primer.- SOL.LICITAR a la Confederación Hidrogràfica del Ebro la concessió
administrativa de l’aprofitament d’aigües a derivar de les captacions municipals
del terme municipal de Fontanals de Cerdanya detallades a la documentació
tècnica que consta a l’expedient.
Segon.- Facultar el Sr. Josep Serret i Mills, Alcalde de Fontanals de Cerdanya,
o persona en qui delegui per a realitzar davant la Confederació Hidrogràfica del
Ebro tots els tràmits que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord.

10.- CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO: SOL.LICITUD DE
SUBVENCIÓ ACTUACIÓ NETEJA I ADEQUACIÓ DELS TORRENTS DEL
TERME MUNICIPAL (EXP.- 84/13).
Vista la memòria valorada “Neteja dels Torrents del terme municipal”,
redactada, a instàncies municipals, pel tècnic municipal Sr. Maties Domenjó i
Manaut.
Atès que caldria procedir a efectuar els treballs que consten a la memòria
esmentada per tal d’eliminar els riscos existents derivats de l’existència
d’arbres, matolls, vegetació i mal estat de la llera en alguns trams, la qual cosa
podria provocar greus perjudicis en cas d’avingudes d’aigua sobtades, el Ple,
per unanimitat dels sis membres assistents a la sessió dels set que en dret
formen la Corporació, ACORDA:
Primer.- Acudir davant la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO, i
SOL.LICITAR un ajut suficient per tal de procedir a executar els treballs que
consten a la memòria esmentada.
Segon.- Facultar l’Alcalde tan àmpliament com en dret sigui possible per a
l’execució d’aquest acord.
11.- APROVACIÓ CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE
CERDANYA I LA COMUNITAT DE PROPIETARIS RESIDENCIAL PARK EL
VILAR PER L’AUTORITZACIÓ PROVISIONAL D’ÚS DE PART DEL SUBSÒL
DEL CARRER DE LA TOSSA DEL VILAR D’URTX, PROPIETAT DE
L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA (Exp.- 85/13).
Vista la sol.licitud presentada per la Comunitat de Propietaris Residencial Park
el Vilar mitjançant el qual es sol.licita AUTORITZACIÓ PROVISIONAL D’ÚS del
subsòl de la part del carrer de la Tossa detallada als plànols que consten a
l’expedient, per tal d’ubicar un pou i les canonades d’impulsió d’aigua per al reg
dels jardins comunitaris.
Vista la proposta de conveni que consta a l’expedient, i que la mateixa a grans
trets preveu l’autorització a PRECARI per a l’ús esmentat.
Vist l’informe favorable del tècnic municipal.
De conformitat amb els anteriors antecedents, el Ple per unanimitat dels
membres assistents a la sessió, ACORDA:
Primer.- Aprovar el conveni entre l’ajuntament de Fontanals de Cerdanya i la
Comunitat de Propietaris Residencial Park el Vilar per a l’autorització
provisional del subsòl de la part del carrer de la Tossa detallada als plànols que
consten a l’expedient, per tal d’ubicar un pou i les canonades d’impulsió d’aigua
per al reg dels jardins comunitaris.

Segon.- Facultar l’Alcalde per a la signatura del Conveni i de qualsevol altre
document necessari per a l’execució d’aquest acord.
Tercer.- Notificar aquest acord a la Comunitat del Propietaris Residencial Park
el Vilar.
12.- APROVACIÓ DEFINITIVA COMPTE GENERAL ANY 2012 (EXP.- 21/13).
Atès que s’ha elaborat el Compte General d’aquest Ajuntament corresponent a
l’exercici 2012 segons les disposicions que conté el Text Refós de la Llei
d'Hisendes Locals, el Reial Decret 500/1990 de 20 d’abril, i l’Ordre EHA/4042,
de 23 de novembre de 2004, per la que s’aprova la instrucció del model
simplificat de comptabilitat local (BOE de 9 de desembre de 2004).
Vist que el Compte General comprèn exclusivament el corresponent a l'entitat
local Ajuntament de Fontanals de Cerdanya, ja que no han estat creats
organismes autònoms administratius ni de cap altre naturalesa.
Atès que el Compte General que es presenta, s'ha obtingut del sistema
informàtic gestionat per la Intervenció i conté la documentació prevista a l'art.
209 i concordants del TRLHL. En concret, s'adjunten els següents estats
comptables:
a) Balanç de situació a 31 de desembre de 2012.
b) Compte de Resultats a 31/12/2012.
c) Liquidació del Pressupost.
d) Estat demostratiu de drets i obligacions procedents d'exercicis tancats.
e)Estat de tresoreria
f) Estat de compromisos de despeses amb càrrec a exercicis futurs.
g) Estat del deute.
h) Quadre de finançament anual.
Vist que el Compte General i els seus justificants han estat objecte d'informe
favorable per la Comissió Especial de Comptes en data 21 d’agost de 2013, i
que s’ha exposat al públic durant un termini de 15 DIES HÀBILS I VUIT MÉS,
des del dia 29 d'agost de 2013 al dia 1 d'octubre de 2013, i que s’ha publicat
l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 165 de data
28/08/2013 i al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament.
Vist que durant l’esmentat termini d’exposició al públic 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, amb els vots a favor dels tres regidors CIU, dels
dos regidors d’End-Cerd assistents a la sessió i l’abstenció del regidor Sr. Jordi
Pereiro Laguarda del grup IFC-AC-PM, ACORDA:

Primer.- Aprovar el Compte General del Pressupost 2012, que ha estat informat
favorablement per la Comissió Especial de Comptes d'aquest Ajuntament.
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.
13.AUTORITZACIÓ
INCREMENT
DE
LES
TARIFES
DEL
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE A FONTANALS DE CERDANYA
(EXP.- 92/13).
Vista la proposta de noves tarifes presentada per SOREA, Sociedad Regional
de Abastecimiento de Aguas, SA, mitjançant el qual es sol.licita autorització per
actualitzar les tarifes del subministrament d’Aigua potable a Fontanals de
Cerdanya, segons el següent desglòs:
a)

Tarifes de subministrament d'aigua
Mínims de consum
3

Ús domèstic

45

m /uc/trim

Locals

45

"

Ús ramader

45

"

Ús ramader (bonificat)

45

"

Rec

90

"

Ús domèstic
3

Fins a 45 m /uc/trim
3

De 45 a 60 m /uc/trim
3

De 60 a 90 m /uc/trim
3

Excés de 90 m /uc/trim

0,5000 €/m
0,8000

"

1,4000

"

1,8000

"

3

Locals
3

Fins a 45 m /uc/trim
3

De 45 a 60 m /uc/trim
3

Excés de 60 m /uc/trim

0,5000 €/m
0,8000

"

1,4000

"

0,2138

"

3

Ús ramader
Ús ramader (bonificat)
3

Fins a 45 m /uc/trim
3

De 45 a 60 m /uc/trim
3

0,0638 €/m

Excés de 60 m /uc/trim

0,2776

"

Rec

1,2831

"

3

Fins al mínim
Excés del mínim

0,8400 €/m

3

b)

Venda en Alta

0,2100

"

Conservació comptadors i
escomeses

0,8427

"

Abonats amb comptador
Abs.sense c. (particulars)
Abs.sense c.(restaurants)

1,07 €/ab/mes
100,00

"

150,00

"

Atès que es considera convenient eliminar la quota fixa de servei, establint uns
consums mínims per als diferents tipus d’usuaris.
Vist que des de la darrera revisió de tarifes s’han incorporat a la xarxa del
servei municipal d’aigua les instal.lacions noves següents: pou i del dipòsit de
l’arborètum i les instal.lacions que subministren aigua als Sectors coneguts com
“La Coma” i el “PERI Nord” de Queixans.
Atès que des de la darrera revisió de les tarifes s’han incorporat al servei els
usuaris dels sectors coneguts com “La Coma” i el “PERI Nord” de Queixans.
Atès que un dels principis bàsics de la concessió és el manteniment de
l’equilibri econòmic.
D’acord amb les clàusules 22 a 24 del PLEC DE CONDICIONS
ADMINISTRATIVES, ECONÒMIQUES I TÈCNIQUES PARTICULARS DEL
CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D’AIGUA DE
FONTANALS DE CERDANYA SOTA LA MODALITAT DE CONCESSIÓ, i resta
de normativa concordant, el Ple, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Autoritzar les noves les tarifes del subministrament d’Aigua potable a
Fontanals de Cerdanya d’acord amb l’estudi de tarifes presentat per la
concessionària. D’acord amb això, les tarifes seran les següents:
a)

Tarifes de subministrament d'aigua
Mínims de consum
3

Ús domèstic

45

m /uc/trim

Locals

45

"

Ús ramader

45

"

Ús ramader (bonificat)

45

"

Rec

90

"

Ús domèstic
3

Fins a 45 m /uc/trim

0,5000 €/m

3

0,8000

"

3

1,4000

"

1,8000

"

De 45 a 60 m /uc/trim
De 60 a 90 m /uc/trim
3

Excés de 90 m /uc/trim

3

Locals
3

Fins a 45 m /uc/trim
3

0,5000 €/m
0,8000

"

Excés de 60 m /uc/trim

1,4000

"

Ús ramader

0,2138

"

De 45 a 60 m /uc/trim
3

3

Ús ramader (bonificat)
3

Fins a 45 m /uc/trim
3

De 45 a 60 m /uc/trim
3

Excés de 60 m /uc/trim

0,0638 €/m
0,2776

"

1,2831

"

3

Rec

b)

Fins al mínim

0,8400 €/m

Excés del mínim

0,2100

"

Venda en Alta

0,8427

"

3

Conservació comptadors i escomeses
Abonats amb comptador

1,07 €/ab/mes

Abs.sense c. (particulars)

100,00

"

Abs.sense c.(restaurants)

150,00

"

Segon.- Notificar aquest acord al concessionari per tal que efectuï la
corresponent tramitació davant la Comissió de preus de Catalunya.
14.- APROVACIÓ DE FACTURES I/O CERTIFICACIONS
Acte seguit es dóna compte de les despeses realitzades des de la darrera
sessió del Ple mitjançant la lectura dels extractes bancaris que consten a
l’expedient on consten els moviments realitzats des de la darrera sessió del
Ple.
Examinades amb deteniment les despeses juntament amb les factures i els
justificants de les despeses que es contenen a les mateixes, trobats conformes
en la seva totalitat, s’aproven per unanimitat.
C.- DONACIÓ DE COMPTES I RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, RESOLUCIONS
DE LA JUNTA DE GOVERN DES DE LA DARRERA SESSIÓ DEL PLE.
Tot seguit per l’Alcalde es dóna compte de les resolucions adoptades per la
Junta de Govern en la sessió de data 22/10/2013, 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:
ÍNDEX DECRETS ALCALDIA DES DE LA DARRERA SESSIÓ DEL PLE
NÚM.

DATA

EXP/LO

ASSUMPTE

69

16/08/2013

EXP.- 76/13

70

19/08/2013

EXP.- 39/13

71

29/08/2013

LO 33/13

72

09/09/2013

Lo 34/13

73

16/09/2013

LO 35/13

74

16/09/2013

LO 36/13

75

16/09/2013

LO 37/13

76

23/06/2013

LO 38/13

76 bis

26/09/2013

EXP. 61/13

77

07/10/2013

LO 39/13

78

07/10/2013

EXP 67/13

79

08/10/2013

EXP.-12/13

80

08/10/2013

EXP.- 3/13

81
82

17/10/2013
17/10/2013

LO 40/13
EXP.- 66/13

Atorgament poders per plets
Llicència d'obres per construir una nau ramadera al
Polígon 5 de la parcel.la 26 d'Urtx. Joan Giraut
Capdevila
Convocatòria Junta Govern ordinària octubre.

83

06/11/2013

EXP.- 68/13

Convocatòria Ple ordinari novembre

Convocatòria Comissió Especial de comptes agost.
Delegació temporal de les funcions de compulsa de
documents
i
signatura
de
certificats
d'empadronament durant les vacances del SecretariInterventor.
Llicència obres pintar façana C/ Major, 7 El Vilar
d'Urtx. Josep Cristòfol.
Llicència d'obres per arranjar la façana amb pedra de
la Com.Prop. Passatge de la Ribera,3-5- Josep
Cristofol
Llicència d'obres per reconstruir terrassa, porxo, i
zona barbacoa de l'habitatge situat a la Ctra de
Puigcerdà, 1 del Vilar d'Urtx. Víctor Moure Garcia
Llicència d'obres per l'enderroc parcial de coberta i
seguretat dels elements perimetrals de coberta i
façana. Plaça Raval, 7. Rosa Maria Ferrer Alsina
Llicència d'obres per arranjar mur de contenció del
jardi. C/ Torrent, 13 Urtx. Miquel Marti Mayol.
Llicència d'obres per moviment de terres al terreny
situat al polígon 5 parcel.la 26 d'Urtx propietat de
Joan Giraut Capdevila
Aprovació adhesió a la sollicitud realitzada pel
Consell Comarcal de la Cerdanya, al programa mixt
Treball i Formació adreçat a persones aturades.
Llicènica d'obres per desmuntar coberta de llosa i
col.locar-la de nou C/ Fontanals, 4 B Soriguerola. Sara
Rodriguez Sotelo
Modificació núm. 2 pressupost 2013 per incorporació
de crèdits. Romanent de tresoreria afectat i general.
Retorn parcial de l'IVTM 2013 per baixa de vehicle a
trànsit.
Francisco
Sierra
Madorran-Guillermo
Casamayou del Pino.

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.

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

