ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE
CERDANYA CELEBRADA EN DATA 22/08/2014

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm: 5/2014
Caràcter: ordinària
Data: 22 d’agost de 2014
Horari: de 13:15 a 14:00 hores.
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial
ASSISTENTS
Regidors electes per la Llista de Convergència i unió (CIU):
-

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

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

Ramon Chia Galvez.
Esteban Baqué Vidal.

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):
-

Joaquim Vera Garrote.

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 29/05/2014 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.- DONACIÓ DE COMPTES ASSUMPCIÓ FUNCIONS ALCALDIA PER PART
DE LA TINENT D’ALCALDE PER ABSÈNCIA (EXP.- 39/14).
Per l’Alcalde es dóna compte de què durant els dies 7/08/2014 fins el
10/08/2014 va estar absent del municipi per malaltia. Durant la seva absència,
la 1a Tinent d’alcalde, Sra. Maria Garreta i Baqué va assumir les seves
funcions, de la qual cosa es dóna compte al Ple d’acord amb l’article 47.2 b) del
RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
El Ple es dóna per assabentat.
2.- ADHESIÓ AL MANIFEST APROVAT PER L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS
PER LA INDEPENDÈNCIA (AMI): “MANIFEST A FAVOR DEL DRET A
DECIDIR DEL POBLE DE CATALUNYA I EN SUPORT A LA CONSULTA DEL
9 DE NOVEMBRE” (EXP.- 78/14).
Vist que l’AMI ha aprovat el manifest a dalt esmentat, que es transcriu
literalment a continuació:
“MANIFEST DELS CÀRRECS ELECTES LOCALS DE FONTANALS DE
CERDANYA A FAVOR DEL DRET A DECIDIR DEL POBLE DE CATALUNYA I
EN SUPORT A LA CONSULTA DEL 9 DE NOVEMBRE
Conscients dels moments històrics que estem vivint com a país, i en tant que
càrrecs electes locals que som o hem estat del nostre municipi, els
sotasignants volem manifestar el nostre ple compromís amb el procés que ens
ha de conduir a exercir el dret a decidir sobre el futur polític del nostre país i, en
conseqüència, amb la consulta prevista pel proper 9 de novembre.
Aquest compromís, expressat reiteradament els darrers anys per l’Ajuntament
de FONTANALS DE CERDANYA a través del seu Ple Municipal, deriva dels
nostres valors democràtics, de la nostra convicció que és la voluntat popular la
que configura les lleis i les normes i que aquestes no poden mai coaccionar
una clara majoria com és el cas de la ciutadania de Catalunya que reclama
poder decidir de manera democràtica, cívica i pacífica el futur del país.
Aquesta reivindicació s’ha anat enfortint els darrers temps a mesura que la
ciutadania catalana ha anat acumulant decepcions i greuges per part de les

institucions de l’Estat espanyol i també s’ha anat constatant la incapacitat
d’aquest Estat de reconèixer la seva pluralitat nacional interna. Lluny d’aquest
reconeixement, que potser hagués facilitat un encaix còmode de la nació
catalana en el marc espanyol, les institucions espanyoles i els seus principals
partits polítics, han optat per recentralitzar l’Estat, incomplir els compromisos,
laminar les competències catalanes, negar la nostra realitat nacional, atacar
constantment eines tan vitals per la cohesió social del nostre país com la
immersió lingüística a les escoles o agreujar una situació de dèficit fiscal
absolutament insostenible des d’un punt de vista econòmic i social.
La sentència del Tribunal Constitucional de 2010 que mutilava pilars bàsics del
nou Estatut d’Autonomia, va significar un punt d’inflexió en les relacions
Catalunya-Espanya, posant de manifest que la voluntat de la ciutadania
catalana expressada a les urnes era secundària davant l’opinió d’un Tribunal, ja
aleshores fortament desacreditat i fins i tot caducat.
La manifestació del 10 de juliol de 2010 a Barcelona contra aquest sentència, i
sobretot la gran manifestació de l’11 de setembre del 2012 i la impressionant
Via Catalana de l’11 de setembre del 2013, ambdues organitzades
impecablement per l’Assemblea Nacional Catalana, varen significar l’eclosió de
la voluntat molt majoritària de la societat catalana de poder decidir el futur
polític de Catalunya, inclosa l’opció d’esdevenir un estat independent. A nivell
polític-institucional, les eleccions al Parlament de Catalunya de novembre de
2012 varen generar una clara majoria compromesa amb un mandat democràtic
inequívoc: organitzar un referèndum o consulta sobre el futur polític de
Catalunya. A partir d’aquí, la Declaració de Sobirania i el Dret a Decidir del
poble de Catalunya de 23 de gener de 2013, la creació del Pacte Nacional pel
Dret a Decidir o l’acord de sis forces polítiques el 12 de desembre de 2013
sobre el contingut i la data de la consulta, han anat configurant l’imprescindible
full de ruta institucional per, finalment, el 9 de novembre, posar la decisió sobre
el futur polític del país en mans de la ciutadania, és a dir, perquè el poble català
exerceixi finalment el seu dret a l’autodeterminació.
Ara, a pocs mesos de la consulta, i després de la negativa del Congrés dels
Diputats d’autoritzar-la, ens trobem en una fase decisiva del camí emprès amb
força per la societat catalana. Una fase que precisa de la màxima unitat
possible entre societat civil, institucions catalanes i partits polítics favorables a
la consulta, és a dir, la conjuminació de l’energia popular i cívica amb la
fermesa institucional i política.
En aquest context decisiu que les persones sotasignants, que som o hem estat
electes locals de FONTANALS DE CERDANYA en l’etapa democràtica:
• Manifestem que Catalunya és una nació i que tota nació té dret a decidir el
seu futur polític de manera lliure i democràtica.
• Reafirmem el nostre compromís amb el Parlament de Catalunya i amb el
govern de la Generalitat, representants legítims del poble català, per tal que
la consulta prevista pel proper 9 de novembre sigui una realitat.

• Reconeixem l’important paper que el municipalisme català està jugant per tal
de poder fer efectiu el nostre dret a decidir, i demanem als ajuntaments del
nostre país, i en particular al de FONTANALS DE CERDANYA, la màxima
collaboració i lleialtat institucional per fer possible la consulta del 9 de
novembre.
• Fem una crida per tal que el desenllaç del procés cap a l’exercici del dret a
decidir s’esdevingui, en tot moment, des de la defensa dels valors
democràtics, del diàleg i de la cohesió social.
• Cridem a la ciutadania a participar de manera activa, cívica i pacífica en
aquest camí democràtic, decidint el proper 9 de novembre, des de la seva
llibertat, el futur polític del nostre país.
I acordem fer arribar aquest Manifest a la Presidència de la Generalitat, al
Parlament de Catalunya, als diferents grups parlamentaris i a l’Associació
de Municipis per la Independència.”
Vistos aquests antecedents, el Ple, per unanimitat del membres assistents a la
sessió, ACORDA:
Primer.- Aprovar el manifest transcrit anteriorment adoptat per l’AMI.
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’AMI.
3.- APROVACIÓ ANNEX ECONÒMIC PER A L’ANY 2014 DEL CONVENI DE
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES ENTRE L’AJUNTAMENT DE FONTANALS
DE CERDANYA I EL CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA, PER A LA
PRESTACIÓ DELS SERVEIS MUNICIPALS DE TRACTAMENT DE RESIDUS
SÒLIDS MUNICIPALS (VALORACIÓ, DISPOSICIÓ I REBUIG), RECOLLIDA
SELECTIVA MUNICIPAL I SERVEI DE DEIXALLERIA COMARCAL (4/14 TER)
El Ple de l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya va acordar, en sessió de data
12 de desembre de 2000, la delegació a favor del Consell Comarcal de la
Cerdanya de les competències que té atribuïdes per les lleis de règim local i
que són necessàries per a la prestació dels referits serveis municipals, en
aprovar el conveni de delegació i el seu annex econòmic, i va facultar l’Illm. Sr.
Alcalde-President per a la seva signatura.
En el conveni es determina que anualment, Consell Comarcal especificarà i
concretarà el pressupost d’explotació amb inclusió de totes les despeses dels
serveis delegats, en fixar el preu/tona que s’aplicarà durant aquell exercici, i ho
notificarà a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya, amb la incorporació com a
annex econòmic al conveni, del qual formarà part, i que serà signat per
ambdues parts.

Vist que el consell Comarcal ha tramès el corresponent Annex Econòmic per a
l’any 2014, el qual fixa els següents preus:
Gestió abocador
Cànon Ajuntament
Recollida selectiva+deixalleria
Tractament de lixiviats
Cànon Agència de Residus
SUMA
Despeses de Gestió 5%
TOTAL

20,20
10,00
12,50
20,55
15,80
79,05
3,95
83,00

Preu per l’exercici 2014..............................83,00 €/tona
De conformitat amb el Conveni de delegació, el Ple, per unanimitat dels
membres assistents a la sessió, ACORDA:

Primer.- Aprovar l’Annex econòmic per l’any 2014 del conveni de delegació de
competències entre l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya i el Consell
Comarcal de la Cerdanya, per a la prestació dels serveis municipals de
tractament de residus sòlids municipals (valoració, disposició i rebuig), recollida
selectiva municipal i servei de deixalleria comarcal, el qual fixa els següents
preus:

Gestió abocador
Cànon Ajuntament
Recollida selectiva+deixalleria
Tractament de lixiviats
Cànon Agència de Residus
SUMA
Despeses de Gestió 5%
TOTAL

20,20
10,00
12,50
20,55
15,80
79,05
3,95
83,00

Preu per l’exercici 2014..............................83,00 €/tona
Segon.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal.
Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura de l’Annex econòmic pel
2014.
4.- INCOACIÓ EXPEDIENT DISSOLUCIÓ MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS
PER L’ELIMINACIÓ DE RESIDUS (Exp.-79/14).
Havent donat compte al Ple de la comunicació rebuda a l’Ajuntament de Bolvir
de la manca de tramesa de documentació corresponent als pressupostos i
liquidacions des de l’any 1995 en endavant de la MANCOMUNITAT DE

MUNICIPIS PER L’ELIMINACIÓ DE RESIDUS, constituïda en el seu dia pels
ajuntaments de Bolvir, Ger, Guils, Fontanals de Cerdanya, Isòvol i Meranges,
per a la gestió dels residus d’aquests municipis i inscrita en el Registre
d’Entitats Locals de Catalunya amb el núm. 9010430008,
Atès que aquesta entitat no ha estat en funcionament en cap d’aquestes
anualitats, ja que es va constituir simultàniament a la construcció de l’abocador
comarcal de la Cerdanya i la gestió dels residus municipals per mitjà Consell
Comarcal el qual va assumir el transport i el tractament de les escombraries
municipals a nivell de tota la comarca,
Atès que des de l’any 1996 a data d’avui, malgrat no estar en funcionament i no
s’ha procedit a la seva dissolució,
Vist que la Junta General de la Mancomunitat en Assemblea General del dia 11
de gener de 1996, va nomenar President de la Comissió Permanent i del
Consell General, l’alcalde de Bolvir, i que aquests càrrecs no s’han renovat des
de la seva constitució,
Vist el contingut de l’article 23 dels Estatuts de la Mancomunitat:
“La mancomunitat es podrà resoldre:
a) Per acord dels ajuntaments que l’integren, adoptat amb els mateixos
requisits que la seva constitució.
b) Per acord del Consell Genera ratificat pel Ple de tots els Ajuntaments
c)Per impossibilitat de compliment dels objectius de la Mancomunitat”

Atès que el procediment a seguir és el previst en l’article 121 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,
“Article 121. Dissolució
Per a la dissolució de la mancomunitat cal seguir el procediment següent:
a) L'acord de l'assemblea a què fa referència l'apartat 2 de l'article 118
d'aquesta Llei, adoptat per majoria simple dels assistents.
b) L'informe preceptiu dels consells comarcals afectats i del Departament de
Governació i Relacions Institucionals.
c) La ratificació de l'acord pel ple dels municipis mancomunats, adoptat per
majoria absoluta.”
Atès que per iniciar l’expedient, cadascun dels ajuntaments ha de nomenar 2
representants per la Mancomunitat per poder ser degudament convocats per la
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS PER L’ELIMINACIÓ DE RESIDUS, la qual
ha d’acordar la seva dissolució i requerir informe del Consell Comarcal, del
Departament de Governació i de la Diputació de Girona, que s’hauran de
ratificar en sessió plenària.
El Ple, per unanimitat dels sis membres assistents a la sessió dels set que en
dret la formen, i per tant complint-se el requisit de majoria absoluta, ACORDA:

PRIMER.-INICIAR els tràmits per a la dissolució de la MANCOMUNITAT DE
MUNICIPIS PER L’ELIMINACIÓ DE RESIDUS constituïda en el seu dia pels
ajuntaments de Bolvir, Ger, Guils, Fontanals de Cerdanya, Isòvol i Meranges,
per a la gestió dels residus d’aquests municipis i inscrita en el Registre
d’Entitats Locals de Catalunya amb el núm. 9010430008.
SEGON.-NOMENAR l’Alcalde, Sr. Josep Serret i Mills, i el Regidor Sr. Ramon
Chia Galvez, representants d’aquest Ajuntament en l’esmentada Mancomunitat,
facultant-los per signar qualsevol document que sigui necessari davant la
Mancomunitat per a la dissolució de l’entitat.
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord als Ajuntaments de Ger, Guils, Fontanals
de Cerdanya, Isòvol i Meranges, per tal que en sessió plenària, procedeixin a
nomenar 2 representants de l’Ajuntament per la MANCOMUNITAT DE
MUNICIPIS PER L’ELIMINACIÓ DE RESIDUS, i que enviïn amb la major
brevetat a l’Ajuntament de Bolvir un certificat de l’esmentat acord, als efectes
de convocar-los per l’Assemblea de la Mancomunitat.
QUART.- NOTIFICAR el contingut de l’anterior acord al Departament de
Governació i Administracions Públiques, Direcció General d’Administració Local
i a la resta de municipis, i un cop adoptat l’acord de dissolució per part de la
Mancomunitat i rebuts els informes preceptius, que es doni compte al Ple, per
tal que ratifiqui l’acord de dissolució.
5.- DONACIÓ DE COMPTES APROVACIÓ DEFINITIVA MAPA
CAPACITAT ACÚSTICA DE FONTANALS DE CERDANYA (EXP.- 73/12).

DE

Per l’Alcaldia s’informa que aprovat inicialment pel Ple en data 25/02/2014,
el“MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DE FONTANALS DE CERDANYA”, de
conformitat amb la normativa vigent, ha estat exposat al públic durant un
termini de TRENTA DIES HÀBILS, des del dia 24 de març de 2014 al dia 9 de
maig de 2014, s’ha publicat l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona
núm. 56 de data 21/03/2014, al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i de la
web municipal. Durant l’esmentat termini d’exposició pública NO s’ha presentat
cap al.legació, per la qual cosa, d’acord amb l’acord del Ple de data
25/02/2014, el MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA resta definitivament aprovat
en data 12/05/2014.
El Ple es dóna per assabentat i manifesta la seva conformitat.
6.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE LA TAXA PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI
PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE
SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL (EXP.- 76/10 CINQUÈ)
El Títol II del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, regula de forma exhaustiva els
recursos dels municipis i, en cada cas, determina la facultat de les Corporacions

Locals per l’aprovació i modificació de les corresponents ordenances fiscals
reguladores dels tributs locals en els termes que s’hi acorden.
L’ordenança fiscal objecte de modificació és la reguladora de la Taxa per
aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores
de serveis de subministraments d’interès general.
La Sentència del Tribunal Suprem, de 10 d’octubre de 2012, i nombroses
sentències dictades arran de la sentència del TJUE, de data 12 de juliol de
2012, estableixen:
“La solución a que se llega es consecuencia inmediata de la sentencia de TJUE
de 12 de julio de 2012 (TJCE 2012, 198) que obligarà a los tribunales
españoles a corregir su doctrina el incluso al legislador a modificar el TRLHL
para excluir expresamente a los operadores de telefonía móvil no sólo del
régimen especial de cuantificación de la tasa, sino también de la obligación de
pagar la tasa cuestionada cuando, no siendo titulares de redes, lo sean de
derechos de uso, acceso o interconexión a éstas. De esta forma, los
operadores de telefonía móvil no tendrán que abonar tasas municipales por el
uso del dominio público municipal si se limitan a utilizar las instalaciones de
terceros. La normativa sectorial debe prevalecer sobre la Ley de Haciendas
Locales ( RCL 1988, 2607 y RCL 1989, 1851) . Obviamente deberá modificarse
también la regulación de las ordenanzas municipales para ajustarse a lo
parámetros de la Directiva autorización y al conjunto de las Directivas del
sector dictada en el año 2002”.
Per tant, cal modificar l’ordenança per adaptar-la a les esmentades sentències.
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.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA EXISTENT
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del
domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministraments d’interès general.
- Aprovar provisionalment, i definitivament si escau, la modificació de l’apartat 2
de l’article 2n de l'Ordenança fiscal de referència, que quedarà redactat de la
següent forma:
“2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la
prestació del servei de subministrament calgui utilitzar antenes, installacions o
xarxes que materialment ocupen el sòl, subsòl o volada de les vies públiques
municipals.”

- Aprovar provisionalment, i definitivament si escau, la modificació, l’apartat 2
de l’article 3r de l'Ordenança fiscal de referència, que quedarà redactat de la
següent forma:
“2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes
passius les empreses o entitats explotadores de serveis a què es refereix
l’apartat anterior, únicament si són titulars de les corresponents xarxes a través
de les quals s’efectuïn els subministraments.”
- Aprovar provisionalment, i definitivament si escau, l’anullació de l’article 5è.
Servei de telefonia mòbil-Base imposable i quota tributària de l'Ordenança fiscal
de referència.
- Aquestes modificacions seran d'aplicació a partir de la seva publicació
definitiva amb incorporació del text aprovat.
Segon.- Ordenar l'exposició pública del present acord durant un termini de 30
dies mitjançant un anunci publicat al BOP de Girona, al Tauler d'Anuncis de
l'Ajuntament i a la secció d’anuncis de la web municipal. Els qui tinguin un
interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, podran examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions que estimin oportunes.
En el cas que no es presenti cap reclamació contra les noves ordenances
aprovades dins el període d'exposició pública, els acords i textos adoptats
quedaran definitivament aprovats sense necessitat de nova resolució expressa
per part d'aquest Ple.
Tercer.- Un cop siguin definitius els nous textos objecte d'aquest acord, s'haurà
de trametre còpia de tot l'expedient administratiu als Serveis Territorials a
Girona del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la
Generalitat i a la Subdelegació del Govern de l’Estat a Girona, i també caldrà
publicar íntegrament tots els nous textos aprovats al BOP de Girona i a la web
municipal.
Quart.- Trametre l’acord als serveis jurídics del Consorci de Recaptació
Cerdanya-Ripollès per al seu coneixement i als efectes oportuns.
Cinquè.- Facultar l'Alcaldessa per tal que faci els tràmits i les actuacions
adients per donar compliment al present acord.
7.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 3/2014 (EXP.84/14).
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 al romanent de tresoreria de l’any anterior.
Vist que les modificacions necessàries són les que es desglossen a
continuació:
DESPESES
Aplicació Descripció
Equipament
Estoll i
920/622 Escadarcs
TOTAL

INGRESSOS
Increment

131.500,00 €
131.500,00 €

Aplicació Descripció

870

Increment

Romanent de
Tresoreria
131.500,00 €
TOTAL

131.500,00 €

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 cinc vots a favor dels regidors
assistents a la sessió dels grups CIU i End-Cerd i una abstenció del regidor d’
IFC-AC-PM, ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 3 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.
8.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PLA ORDENACIÓ URBANÍSTICA
PLURIMUNICIPAL DE LA CERDANYA DE FONTANALS DE CERDANYA
(Exp.- 58/14).

Vist que en data 19/11/2010 es va aprovar el nou Pla d’Ordenació Urbanística
Plurimunicipal.
Atès que s’han detectat els següents aspectes que caldria modificar per
adaptar el POUMP a les necessitats actuals:
a) Cal completar la redacció de l’art. 147.- del POUPM en relació a
restringir l’edificació de soterranis.
b) Cal reduir les reserves de sòl per habitatges de protecció pública.
c) Modificar part de la Plaça d’Urtx per ubicar-hi un equipament EQ-4 limitat
a ús de tipus socio-cultural.
d) Modificar l’amplada de les voreres del cantó ponent i nord del tram urbà
de la carretera de l’Estació GIV-4033.
e) Qualificar l’equipament tècnic clau TA* limitat a ús de dipòsit i serveis
d’abastament d’aigua potable una àrea situada prop de l’arborètum de
Queixans.
Atès que aquesta modificació només afecta al terme municipal de Fontanals de
Cerdanya per la qual cosa, amb l’article 85.1 del TRLUC correspon l’aprovació
inicial i provisional a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya.
Vist que a la memòria d’Alcaldia i al projecte de modificació ha quedat
acreditada la necessitat, conveniència i justificació de la modificació d’acord
amb les disposicions del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i del
Reglament que el desenvolupa.
Vist l’informe favorable del tècnic municipal i l’informe del Secretari de la
Corporació, d’acord amb els articles 22.2 c), 47.2 ll) LBRL; 114.3 k) del
TRLMRLC; 96 del TRLUC; arts. 117 i 118 del DECRET 305/2006, de 18 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme; i resta de
normativa concordant, el Ple, per unanimitat de dels sis membres assistents a
la sessió dels set que en dret formen la Corporació, ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment la MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA ORDENACIÓ
URBANÍSTICA PLURIMUNICIPAL DE FONTANALS DE CERDANYA que
afecta als aspectes esmentats, que ha estat redactada per l’arquitecte
municipal, Sr. Maties Domenjó i Manaut a instàncies municipals (Exp.- 58/14).
Segon.- D’acord amb l’article 73.2 del TRLUC, suspendre, pel termini d’un any,
la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió
urbanística i d'urbanització, com també de suspendre l'atorgament de llicències
de parcellació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament
de construccions, d'installació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial en els
àmbits en què les noves determinacions comportin una modificació del règim
urbanístic.

Tercer.- Sotmetre aquests acords a informació pública per un període d’un mes
amb anunci al BOP, a un diari dels de major divulgació, al tauler d’anuncis i a la
web municipal.
Quart.- Demanar informes a les administracions concurrents.
Cinquè.- Facultar a l’Alcalde tant àmpliament com en dret sigui possible per a la
realització dels tràmits necessaris per a l'execució d’aquest acord.
9.- 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 les sessions de data 3/06/2014, 15/07/2014 i 12/08/2014,
de les quals 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

47

27/05/2014

LO 18/14

48

27/05/2014

EXP. 61/14

49

28/05/2014

Exp. 96/14

50

29/05/2014

Exp. 62/14

51

03/06/2014

LO 19/14

ASSUMPTE
Llicència d'obres per obres de manteniment de la
casa Club . Fontanals Esportiva,SA
Modificació núm. 1 pressupost 2014 per incorporació
de crèdits. Romanent de tresoreria afectat i general.
Autorització celebració Mercat Tradiccional de petits
artesans a Queixans dia 9 d'agost.
Convocatòria Junta Govern Ordinària Juny.
Llicència d'obres per a la construcció d'una coberta
per cobrir una barbacoa a la Plaça Major, 3 d'Urtx.
Josep Astort Santiago

Llicència d'obres per separació i impermeabilització
de parets i trasters de l'edifici situat front el Camí Mas
de Munt, 35 de Queixans. Preferent Habitat BF,SL
Llicència d'obres per reformar el bany de l'habitatge
situat front el C/ Fontanals, 1 de Soriguerola. Jose
Antonio Perez Melon
Llicència d'obres per arranjar la coberta del porxo de
l'habitatge situat front el C/ Torrent, 4 d'Urtx.
Montserrat Delcor Bombardo.
Llicència d'obres per obertura de cata per reparar
deguassos generals. C/ de Baix,13 d'Urtx. Xavier Pons
Blanquer.
Autorització celebració marxa ciclista Haute Route
Pyrénées 2014 2a edicció el dia 1 de setembre. OCTP
Cyclisme

52

09/06/2014

LO 20/14

53

09/06/2014

LO 21/14

54

09/06/2014

LO 22/14

55

13/06/2014

LO 23/14

56

17/06/2014

Exp
83/14

57

17/06/2014

LO 10/14

58

19/06/2014

LO 24/14

59

20/06/2014

EXP 13/14

60

20/06/2014

EXP. 10/14

61

30/06/2014

EXP. 12/14

62

01/07/2014

EXP 83/14

63

09/07/2014

EXP 66/14

64

10/07/2014

EXP 67/14

65

22/07/2014

66

25/07/2014

67

05/08/2017

68

05/08/2014

69
69
BIS

05/08/2014

Convocatòria Junta Govern Juliol.
Incoació expedient modificació ordenança reguladora
taxa aprofitament domini públic empreses
explotadores de serveis de subministrament general.
EXP 76/10
EXP. 51/14 i
Declaració caducitat i execució avals LO 2/07.
LO 2/07
Prodalpa 2001, SL.
Autorització esdeveniment esportiu II 3 H de
Resistència de Terra de Queixans. 10/08/2014
Parcel.la 34 del polígon 6 de Queixans. Amics Moto
Exp. 83/14
Valls de Torroella
Llicència d'obres pel condicionament d'una antiga
quadra per garatge.C/ Major, 4 d'Urtx. Miquel Blanquer
LO 25/14
Pubill
Llicència d'obres per construir una terrassa i aixecar
un mur de pedra. C/ Major, 5 del vilar d'Urtx. Llorenç
Balar Vidal.
LO 26/14

05/08/2014

Exp 72/14

70

07/08/2014

71

12/08/2014

Exp. 83/14
Exp. 77/14 i
LO 27/14

72

19/08/2014

Exp. 73/14

Convocatòria Ple ordinari agost.

73

19/08/2013

EXP.- 39/14

Delegació temporal de les funcions de compulsa de

Modificació LO 10/14. Salvador Villacampa Moral.
Llicència d'obres per refer façanes de l'habitatge
situat front el C/ del Just, 7-9 d'Urtx. Teresa Bombardó
Astort.
: Autorització obres manteniment camins. Ajut Gencat
Camins.
Sollicitud de subvenció per al finançament
d'actuacions en els espais naturals protegits de
Catalunya. Generalitat de Catalunya.
Anullació de rebuts de l'IVTM per baixa dels vehicles
a trànsit. Diversos contribuents.
Autorització 32a Cursa popular d'Age. Club
Poliesportiu Puigcerdà. Dia 02/08/2014.
Sollicitud assistència tècnica per a la redacció o
actualització dels plànols de delimitació de les
urbanitzacions, els nuclis de població, les
edificacions i les installacions afectades per la Llei
5/2003, de 22 d’abril.

Convocatòria Junta Govern Agost.
Modificació autorització II 3 H de resistència de terra
de Queixans (nova ubicació parc 44 i 49 del pol 3)
Llicència parcel.lació i acceptació cessions família
Soucheiron. Carrer estació, 11-13 del Vilar.

documents i signatura de certificats
d'empadronament durant les vacances del SecretariInterventor.

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

