ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE
CERDANYA CELEBRADA EN DATA 21/07/2015

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 6/2015
Caràcter: extraordinària
Data: 21 de juliol de 2015
Horari: de 21:00 a 22:00 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial
ASSISTENTS
Representants per la Llista d’Independents per Fontanals de Cerdanya Acord
Municipal (IpFC-AM):
-

Ramon Chia Galvez, alcalde.
Ignasi Bartra Pons, 2n tinent d’alcalde.
Silvia Mayoral Coll, regidora.

Representant per la Llista de Bloc Municipal de Catalunya (Bloc Municipal):
-

Miquel Adam Comas, 1r tinent d’alcalde.

Representants per la Llista de Convergència i unió (CIU):
-

Josep Serret Mills, regidor.
Esteve Baqué Vidal, regidor.
Maria Garreta Baqué, regidora.

Secretari de la Corporació:
-

Albert Planella i Casasayas.

ABSENTS
Cap.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Al lloc i data que consten a l’encapçalament es reuneix el Ple de l'Ajuntament
en sessió pública extraordinària de primera convocatòria, realitzada a
instàncies dels regidors Srs. ESTEVE BAQUÉ VIDAL i MARIA GARRETA

BAQUÉ, del grup CIU, efectuada en legal forma, sota la Presidència de l’
Alcalde, Sr. Ramon Chia Galvez
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, l’Alcalde obre la sessió:
Abans d’entrar a debatre els punts de l’ordre del dia el regidor, Sr. Esteve
Baqué demana la paraula i diu que en el darrer Ple es va quedar que sempre hi
hauria un apartat de “Torn obert de paraules” i que a la convocatòria no s’hi ha
posat. Per part del Secretari es comenta que al ser un Ple extraordinari a
instàncies de dos regidors, només es poden incloure altres punts que els
proposats si aquests ho autoritzen expressament. Per tots els regidors s’acorda
que sempre es posi un punt de torn obert de paraules independentment de qui
convoqui el Ple i tot i què es convoqui a instàncies de regidors diferents a
l’Alcalde i aquests no ho incloguin en la seva proposta.
Seguidament es passen a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia:
1.- Transparència; Sessions i periodicitat dels plens mensual i amb possibilitat
que els veïns opinin i preguntin al final del ple. Fer-ne cada mes rotatiu als
locals del municipi, El Vilar – Urtx – Escadarcs – Queixans.
Per part del Secretari es procedeix a llegir la proposta presentada pels regidors
Srs. Esteve Baqué Vidal i Maria Garreta Baqué, la qual, transcrita literalment
diu:
“Proposta; Que es faci un ple cada mes , amb possibilitat que si algun veí
vol fer alguna pregunta la faci
Proposta; Que es desfaci la junta de Govem
transparència i sinó es fa faci com a acta públic

,

com a mostra

de

Proposta: que com a mínim es faci un ple al any a cada local del municipi
Proposta: que juntament amb la data de convocatoria de qualsevol ple,
també es pengi els temes a parlar i que consten a l' ordre del dia proposat,
així com la proposta que es planteja debatre”
Abans de procedir a votar el Sr. Baqué explica que es tracta de tornar a parlar
el que ja es va comentar durant el darrer Ple i que sembla que no accepta
l’equip de govern a la vista de l’acta de constitució de la Junta de Govern que
han rebut. A més, demana que es voti per grups. A més, diu que la primera
proposta d’aquest assumpte és una proposta que tots els partits
independentistes porten als seus programes. L’Alcalde respon que aquí no es
tracta de partits independentistes si no de l’Ajuntament de Fontanals de

Cerdanya i que aquest és el funcionament que hi havia hagut fins ara i que no
s’ha canviat res.
Seguidament es passa a votar la proposta amb el següent resultat:
Els tres primers punts es desestiment tres vots a favor dels regidors de CIU i
quatre en contra dels altres regidors.
Pel que fa al punt quart, per unanimitat s’acorda que es pengi la convocatòria
íntegra a la web i no només l’anunci del Ple.
2.- Transparència de documentació i regidories del municipi.
Per part del Secretari es procedeix a llegir la proposta presentada pels regidors
Srs. Esteve Baqué Vidal i Maria Garreta Baqué, la qual, transcrita literalment
diu:
“Proposta: desfer les regidories i crear comissions informatives integrades
per regidors de tots els grups com s'havia fet sempre”
La proposta és desestimada per quatre vots en contra dels regidors IpFC-AM i
Bloc Municipal i tres vots a favor dels regidors de CIU.
3.- Documentació i material regidors per poder desenvolupar temes derivats de
les seves responsabilitats, ordinadors, documentació, etc.......
Per part del Secretari es procedeix a llegir la proposta presentada pels regidors
Srs. Esteve Baqué Vidal i Maria Garreta Baqué, la qual, transcrita literalment
diu:
“Proposta; Que els ordinadors que utilitzen els regidors siguin del grup que
siguin no estiguin connectats ni en xarxa amb els dels secretaris ni amb I'
exterior.
Proposta: Que per tal d'estalviar despeses ajuntament i després de parlar
es concreti dilluns i dijous ordinador pel regidor Bloc i dimecres i divendres
per Ciu, o una altre repartició que sigui equitativa per tots”.
A continuació es procedeix a debatre la proposta:
El Sr. Baqué vol agrair a l’Alcalde que ha posat a la seva disposició tota la
documentació que han sol.licitat.
Després de produir-se diverses intervencions, el Ple, per unanimitat acorda que
el regidor del Bloc municipal podrà usar l’ordinador de la sala d’urbanisme i que
es posarà un ordinador a disposició dels membres de CIU a la sala de Plens.
Els dos ordinadors disposaran de connexió a internet i cap dels dos estarà
connectat amb xarxa amb els ordinadors de secretaria.

4.- Auditoria externa ajuntament
Per part del Secretari es procedeix a llegir la proposta presentada pels regidors
Srs. Esteve Baqué Vidal i Maria Garreta Baqué, la qual, transcrita literalment
diu:
“Proposta: Que si el equip de govern decideix fer una auditoria , tal i com
portava un dels membres de la junta de Govern en el seu programa, que
es faci totalment externa i mai interna, i que s'aprovi per ple”.
El regidor Sr. Baqué demana la paraula i manifesta que no tenen cap problema
en què es faci una auditoria però que si es fa que es faci de seguida, que sigui
externa i que s’aprovi per Ple. Un cop debatuda la qüestió, el Ple, per
unanimitat acorda que NO cal fer cap Auditoria ni externa ni interna.
5.- Revisió d’actes antigues, síndic de greuges
Per part del Secretari es procedeix a llegir la proposta presentada pels regidors
Srs. Esteve Baqué Vidal i Maria Garreta Baqué, la qual, transcrita literalment
diu:
“Proposta: que el regidor del grup del Bloc expliqui i clarifiqui tal i com deia
no fa massa temps enrere quines són les actes que estan mal fetes i que
segons ell el síndic de greuges es ficava les mans al cap quan les va veure,
i si no vol dir quines són, que es retracti i desmenteixi aquestes
afirmacions tant intolerables que feia i que no únicament comprometien als
actuals membres de CIU sinó també al actual alcalde”
El Sr. Miquel Adam demana la paraula i diu que ell no ha dit mai que hi hagi
actes mal fetes. Ha estat secretari de moltes organitzacions i sap lo difícil que
és fer actes i que té un respecte enorme per les persones que fan actes. Ell ha
fet diverses consultes al Síndic i per això no ha de demanar permís a ningú
però mai ha dit que hi haguessin actes mal fetes.
Tots els regidors manifesten que no hi ha actes mal fetes.
6.- Subvenció amb 1000€ per gasoil ( colla gegantera de Queixans) i 800 euros
any apart ,del que es destina a les festes de cada poble, per aquells pobles que
fan dinar i/o sopars de germanor
Per part del Secretari es procedeix a llegir la proposta presentada pels regidors
Srs. Esteve Baqué Vidal i Maria Garreta Baqué, la qual, transcrita literalment
diu:

“Proposta: es subvencioni amb 1000 euros la colla gegantera de Queixans
per la bona propaganda que fan del municipi, i es dediquin a despeses de
gasoil o allò que ells decideixin.
Proposta; que ates que hi ha pobles Urtx, Queixans, Estoll, etc que
aprofiten els locals socials del municipi per fer reunions ,dinars, trobades
per veure coses esportives etc, que l' Ajuntament el subvencioni amb
800 euros per poble que faci activitats d'aquests tipus i així es puguin
dedicar aquests diners a comprar material, a contractar cuiner, etc”
L’Alcalde, Sr. Ramon Chia manifesta que la passada legislatura ell en un parell
d’ocasions va proposar ajudar a la Comissió de festes de Queixans amb 700 o
800 litres de gasoil i que mai es va aprovar i que li extranya que abans no fos
important i ara si.
El regidor Sr. Baqué diu que no es tracta de donar gasoil per al local social
sinó per als desplaçaments dels geganters. L’Alcalde diu que estan d’acord
amb ajudar a pagar gasoil per al local. El Sr. Baqué pregunta que si es
mantindrà a més l’ajut del quinto que es va fer l’any passat. El Sr. Ramon Chia
diu que d’això encara no se n’ha parlat.
Un cop debatuda la qüestió, el Ple:
- Per unanimitat acorda aportar 1.000.-Euros per gasoil per al local social de
Queixans.
- Desestimar els altres ajuts per quatre vots en contra dels regidors IpFC-AM i
Bloc Municipal i tres vots a favor dels regidors de CIU.
El Sr. Ramon Chia manifesta que no els agrada l’altra proposta de de donar
diners per dinars i trobades als altres locals. Si es vol fer un dinar es pot fer
com fins ara, fent tiquets.
7.- Aparcament de caravanes i circuit de bicicletes/motos El Vilar d’Urtx, últim
escrit sr Miquel Adam
Per part del Secretari es procedeix a llegir la proposta presentada pels regidors
Srs. Esteve Baqué Vidal i Maria Garreta Baqué, la qual, transcrita literalment
diu:
“Proposta; que el regidor del grup del bloc expliqui que volia dir en la carta
que va enviar a l'Ajuntament
on parlava del pàrquing de caravanes i
també d'un circuit de motocròs ( no tenim coneixement que existeixi), i la
similitud o comparanca que feia, alhora que manifesti si te intenció seguir
demanant de fer el pàrquing de caravanes on ara actualment hi ha els
pales de fusta.

Proposta : que es desestimi ja de
forma rotunda la construcció del
pàrquing de caravanes que proposa el Sr Adam doncs considerem que no
es el millor lloc i en la legislatura passada quatre dels actual regidors ja si
van oposar, i ara seria difícil d'entendre un canvi d'opinió per part d'algun
d'ells”
Abans d’entrar a valorar la proposta el regidor Sr. Baqué demana la paraula i
demana que es porti una carta al Ple i que es llegeixi la part final on el regidor
Sr. Miquel Adam manifestava que hi havia un circuit de motos a prop de
l’emplaçament on l’esmentat regidor vol fer una pàrquing de caravanes. I
demana que es rectifiqui perquè no hi ha cap circuit de motos. A més, demana
que es desestimi definitivament fer una pàrquing de caravanes a la parcel.la on
el Sr. Miquel Adam vol fer-lo, tal i com ja havia fet l’equip de govern anterior, ja
que entenen que la plana ha de quedar lliure.
El Sr. Miquel Adam demana la paraula i respon que ell mai ha demanat un
pàrquing de caravanes, sinó una estació de servei d’autocaravanes per cinc
autocaravanes, que la normativa que ho regula és diferent i no té res a veure i
considera molt greu que després d’haver presentat l’escrit el 20/02/2015 i que
no se li hagi contestat en el termini legal establert de tres mesos, ara es tregui
això.
El Sr. Baqué torna a demanar que es tregui la carta, el Sr. Ramon Chia diu que
si vol que demà vingui i la miri, el Sr. Baqué insisteix en què es porti la carta al
Ple. Pel comú dels regidors s’acorda que en el proper Ple es portarà la carta al
Ple.
Respecte el fet de desestimar definitivament la instal.lació de l’estació de
serveis d’autocaravanes en l’esmentat indret, l’Alcalde, Sr. Chia diu que no es
pot dir que es desestima. Que si es fan les gestions corresponents i els
organismes competents no hi veiessin inconvenient, llavors no es pot dir que es
desestima.
Després de diversos comentaris al respecte tots els regidors constaten que no
hi ha cap circuit de motos/bicicletes i que durant el proper Ple es portarà la
carta perquè consti en acta.
8.- Aclariment i resposta a que pensa fer actual equip de govern amb els
tècnics municipals així com amb el personal de l’Ajuntament , degut als molts
rumors que circulen pel municipi
El regidor Esteve Baqué demana la paraula i explica que ha sentit rumors que
hi ha humitats al local d’Escadarcs, que hi ha algun problema amb el
soterrament de línies i què per això es senten rumors que es podria prendre la
decisió de substituir els tècnics i demana que si s’ha de prendre una decisió
d’aquest tipus es faci per Ple. L’alcalde Sr. Ramon Chia, pren la paraula i diu

que no faci cas de rumors. Que mentre els tècnics i el personal facin la seva
feina no han de tenir cap problema.
Per part del Secretari es procedeix a llegir la proposta presentada pels regidors
Srs. Esteve Baqué Vidal i Maria Garreta Baqué, la qual, transcrita literalment
diu:
“Proposta: que qualsevol canvi tant de treballadors com d'horari com de
qualsevol altre cosa relacionada amb el personal tant tècnic, com fixa com
eventual que tingui relació amb l'ajuntament de Fontanals de Cerdanya,
s'aprovi per Ple i no per Junta de Govern”
La proposta es desestima per quatre vots en contra dels regidors IpFC-AM i
Bloc Municipal i tres vots a favor dels regidors de CIU.
A continuació per unanimitat s’acorda incloure un punt de “Precs i preguntes”
produint-se les següents intervencions:
El Sr. Baqué es dirigeix al regidor Ignasi Bartra, en la seva qualitat de regidor
d’obres i urbanisme i manifesta que ha succeït un fet que consideren molt greu.
L’any 2008 es va atorgar una llicència d’obres a la sortida d’Escadarcs amb
unes condicions, ells van mantenir les condicions i ara el nou equip de govern
les ha canviat. Entén que això es molt greu perquè van haver-hi tres interessats
en la finca i alguna d’aquestes persones no es va quedar la vivenda
considerant les càrregues que hi havia. D’aquesta manera han beneficiat a una
persona i n’han perjudicat a dues. Entén que s’ha de seguir el mateix criteri
amb tothom. Per si això fos poc, han anat a buidar les terres al pont del mico,
posant terres en un terme que no és Fontanals de Cerdanya i tapant un pas a
una finca. L’Alcalde Sr. Chia respon que demà anirà una màquina a arreglar el
pas i què no hi havia visibilitat al pont i que s’ha millorat. El Regidor, Sr. Ignasi
Bartra manifesta que el seu criteri és que no vol que es carregui tan
d’urbanització. Així es permet que es facin obres i així almenys s’ha cobrat la
llicència que carregant tan potser l’obra no s’hagués fet. Que en altres casos es
poden perdre obres i que el seu criteri és no carregar tan perquè es puguin fer
obres. El Sr. Baqué diu que el seu criteri és per millorar el poble.
D’altra banda, el Sr. Baqué diu que s’està buidant una casa a Estoll i no hi ha
llicència d’obres. L’alcade Sr. Chia diu que demà al matí ho mirarà i que s’hi
s’ha de parar l’obra, es pararà.
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta.
El secretari

Vist i plau
L'alcalde

