ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE
CERDANYA CELEBRADA EN DATA 28/11/2014

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm: 7/2014
Caràcter: ordinària
Data: 28 de novembre de 2014
Horari: de 13:10 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.
Maria Garreta Baqué.
Josep Maria Ester Font.

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

Ramon Chia Galvez.
Joaquim Vera Garrote.
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
-

Cap

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, D’ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.
S’annexa fotocòpia de les esmentades actes.
El sr. Alcalde pregunta als membres del Ple si algú té alguna esmena a fer a l’
acta de les sessions anteriors celebrades en dates 22/08/2014 i 22/09/2014
distribuïdes 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.- ADHESIÓ COMUNICAT DE REBUIG A LA QUERELLA DE LA FISCALIA
CONTRA EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT I DUES CONSELLERES
DEL GOVERN SUBSCRIT PER L’AMI (EXP 15/14 quart).
Vist que l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) ha subscrit el
comunicat que es transcriu literalment a continuació:
“COMUNICAT
L'AMI MOSTRA EL SEU REBUIG A LA QUERELLA DE LA FISCALIA CONTRA EL
PRESIDENT I DUES CONSELLERES
L'Associació de Municipis per la Independència (AMI) subscriu el següent comunicat impulsat
per l'Ajuntament de Manresa per mostrar el rebuig a la querella de la Fiscalia contra el
president de la Generalitat i les dues conselleres del Govern a propòsit del procés participatiu
del 9N. L'AMI també convida a totes les seves institucions adherides (ajuntaments, consells
comarcals i diputacions) a subscriure'l i fer-ne el màxim de difusió possible.
COMUNICAT DE REBUIG A LA QUERELLA DE LA FISCALIA CONTRA EL PRESIDENT
DE LA GENERALITAT I DUES CONSELLERES DEL GOVERN
Davant la querella presentada davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per
la Fiscalia Superior de Catalunya, a instàncies del Fiscal General de l'Estat, contra el president
de la Generalitat, Artur Mas; la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega; i la consellera
d'Educació, Irene Rigau, pels delictes de desobediència greu, prevaricació, malversació i
usurpació d'atribucions judicials en el procés participatiu del 9N; l'Associació de Municipis per la
Independència (AMI) manifesta que:
1. Expressem el nostre total suport al President de la Generalitat i a les dues membres del
Govern sobre qui recau, inicialment, la querella.
2. Denunciem l’ús amb finalitats polítiques i partidistes -totalment impropi en una
democràcia- de les institucions de l’Estat que tenen cura de vetllar per les nostres
llibertats i de garantir la nostra seguretat jurídica.
3. Considerem que aquesta decisió demostra definitivament que l’Estat del qual formem
part ha posat en marxa una persecució política contra els dirigents catalans, escollits
per una majoria democràtica del nostre país, per haver complert la voluntat política dels
ciutadans posant en marxa el procés que va culminar amb el 9N.
4. Creiem fermament que un Estat com aquest no ens pot representar i, per tant, hem de
seguir treballant per garantir que Catalunya esdevingui un nou estat independent, tal i
com l'AMI ha defensat des de l’inici del seu mandat.
5. Animem més que mai a totes les institucions catalanes, encapçalades pel president de
la Generalitat, a seguir endavant amb aquest procés, que continuarà tenint tot el suport
i la plena implicació de l'AMI”.

Atesa la conformitat del Consistori amb l’esmentat comunicat, el Ple, ACORDA:

Primer.- Adherir-se al comunicat esmentat de l’AMI.
Segon.- Notificar aquest acord a l’AMI als efectes que correspongui.
2.- DONACIÓ DE COMPTES INTERPOSICIÓ RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU 321/2014 INTERPOSAT PER DELEGACIÓ DEL GOVERN A
CATALUNYA. RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA 85 DE 6/10/2014 (EXP.64/13 BIS).
Respecte a l’afer de referència, l’Alcalde dóna compte del decret dictat en data
6/10/2014, el qual, transcrit literalment diu:
“DECRET D’ALCALDIA NÚM. 85 DE DATA 6/10/2014
Atès que en data 1 d’octubre de 2014 s’ha rebut resolució del JUTJAT
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1 DE GIRONA, notificant la interposició del
recurs ordinari núm. 321/2014 per part de DELEGACIÓ DEL GOVERN A
CATALUNYA, contra la inactivitat de l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya i
el reiterat incompliment respecte del requeriment formulat per la Delegada del
Govern a Catalunya en data 10/07/13 de que la bandera espanyola onegi en
l’exterior de l’edifici consistorial.
Atès que l’esmentada resolució concedeix un termini de vint dies per remetre
l’expedient al Tribunal i per personar-se en forma en el recurs, ordenant la
notificació de l’acord de remissió de l’expedient i de la interposició del recurs a
les persones que hi apareguin com a interessades, perquè puguin personarse en les actuacions en el termini de nou dies.
Vist que l’Associació Catalana de Municipis ens ha designat com advocats als
Srs. Jordi Salbanyà i Benet, i Marta Lluís Dixon.
Atès que segons els articles 21.1 a), b) i k) de la LBRL i 53.1 a), b) i k) del
TRLMRLC correspon adoptar a l’Alcalde representar l’Ajuntament, exercir
accions judicials i administratives i la defensa de l’Ajuntament en matèries de la
seva competència i, en cas d’urgència, en matèries competència del ple.
Vistos els articles 48, 49 , 50.1 de la Llei de la Jurisdicció Contenciós
administrativa i resta de normativa concordant,
RESOLC:
Primer.- Comparèixer davant el JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1
DE GIRONA en el recurs Contenciós Administratiu 321/2014 interposat per la
DELEGACIÓ DEL GOVERN A CATALUNYA.
Segon.- Atorgar la representació i poders necessaris per tal de comparèixer en
la defensa dels interessos de l’Ajuntament per al contenciós esmentat en el

punt anterior, i a tots els efectes processals als advocats Srs. Jordi Salbanyà i
Benet, i Marta Lluís Dixon.
Tercer.- Remetre còpia compulsada de l’expedient administratiu 64/13 al
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1 DE GIRONA i notificar aquest
acord de remissió de l’expedient i de la interposició del recurs, a les persones
que hi apareguin com a interessades, perquè puguin personar-se en les
actuacions en el termini de nou dies.
Quart.- Manifestar que no es té coneixement de l’existència d’altres recursos
contenciosos administratius en els quals puguin concórrer els supòsits
d’acumulació que disposa el capítol III del títol III del al LJCA (art. 38).
Cinquè.- Inscriure aquest decret al llibre de Decrets d’Alcaldia i donar-ne
compte al Ple per a la seva ratificació en la propera sessió que es celebri”.
Un cop assabentat d’aquest assumpte, el Ple, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Donar-se per assabentat de la resolució adoptada per alcaldia,
manifestar la seva conformitat amb la mateixa i ratificar-la en tots els seus
extrems.
3.- DISSOLUCIÓ MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS PER L’ELIMINACIÓ DE
RESIDUS (Exp.-79/14).
Es dóna compte al Ple que en la sessió del passat dia 22 d’agost de 2014 es va
incoar el procediment de 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.
Atès que tots els Ajuntaments implicats han designat els seus representants a
la Mancomunitat als efectes oportuns.
Vista l’Acta de la reunió de la Mancomunitat de data 3 de novembre de 2014,
en la qual el Consell General va tractar i aprovar com a únic punt de l’ordre del
dia la Dissolució de l’entitat.
Es proposa al Ple, i s’acorda per unanimitat de tots els membres que formen la
Corporació:
PRIMER.- RATIFICAR l’acord del Consell General de la Mancomunitat de
municipis per l’eliminació de residus adoptat en data 3 de novembre de 2014
mitjançant el qual s’acordava la dissolució de la Mancomunitat i Trametre
l’acord de 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, al Consell Comarcal, a la Diputació de
Girona i al Departament de Governació, per tal que en compliment del que
preveu 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, emetin informe
preceptiu.
4.- CONCESSIÓ AJUTS PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT I/O
MATERIAL ESCOLAR PER AL CURS 2014-2015 (EXP.- 30/14 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 2014-15 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 CINQUANTA EUROS //50,00.-EUR//
per ALUMNE per a l’adquisició de llibres de text i/o material escolar
corresponents al curs 2014-15 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 durant el curs 2014-2015,
en el moment d’aprovar-se aquest acord.
b) Estar inscrit al padró municipal d’habitants de Fontanals de Cerdanya i
amb residència efectiva al municipi.
Segon.- La subvenció es farà efectiva mitjançant xec bancari. Els xecs es
lliuraran a l’Ajuntament els dies 15, 16 i 17 de desembre de 2014, 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 30 de gener de 2015. 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 2014-2015.
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.
5.- DONACIÓ DE COMPTES APROVACIÓ DEFINITIVA 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)
L’Alcalde dóna compte que en data 22/08/2014, es va aprovar provisionalment
l’expedient de 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).
Aquest expedient ha estat exposat al públic durant un termini de TRENTA
DIES HÀBILS, des del dia 5/09/2014 fins al dia 10/10/2014, i que s’ha publicat
l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 169 de data
4/09/2014, al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i a la web municipal.
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 13/10/2014.
El Ple es dóna per assabentat i manifesta la seva conformitat.
6.- DONACIÓ DE COMPTES FINALITZACIÓ RECURS CONTENCIÓSADMINISTRATIU NÚM. 17/2011 INTERPOSAT PER FRANCE TELECOM
ESPAÑA, SA (EXP.- 76/10 TER).

Respecte a l’afer de referència, l’Alcalde informa del següent:
En data 12/11/2010 va quedar aprovada definitivament l’ 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.

Contra l’esmentada ordenança, FRANCE TELECOM ESPAÑA, SA, va
interposar el recurs contenciós referenciat.
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”.
Arrel d’aquestes sentències el Consistori va decidir modificar l’ordenança per
adaptar-la a les mateixes. Un cop modificada l’ordenança, el recurs contenciós
va deixar de tenir interès, per la qual cosa, i a instàncies de les parts, en data
3/11/2014, la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, va dictar la interlocutòria mitjançant la qual es declarava acabat
el procediment i es procedia a l’arxiu del recurs, sense fer especial
pronunciament sobre costes.
El Ple es dóna per assabentat.
7.- DONACIÓ DE COMPTES FINALITZACIÓ RECURS CONTENCIÓSADMINISTRATIU NÚM. 62/2011 INTERPOSAT PER TELEFONICA MOVILES
ESPAÑA, SA (EXP.- 76/10 QUART).
Respecte a l’afer de referència, l’Alcalde informa del següent:
En data 12/11/2010 va quedar aprovada definitivament l’ 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.
Contra l’esmentada ordenança, TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA, va
interposar el recurs contenciós referenciat.

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”.
Arrel d’aquestes sentències el Consistori va decidir modificar l’ordenança per
adaptar-la a les mateixes. Un cop modificada l’ordenança, el recurs contenciós
va deixar de tenir interès, per la qual cosa, i a instàncies de les parts, en data
31/10/2014, la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, va dictar la interlocutòria mitjançant la qual es declarava
acabat el procediment i es procedia a l’arxiu del recurs, sense fer especial
pronunciament sobre costes.
El Ple es dóna per assabentat.
8.- ADQUISICIÓ DIRECTA FINQUES CONEGUDES COM A “RECTORIA
D’URTX” i “HORT DE LA RECTORIA D’URTX” (EXP.- 100/14).
Vist l’expedient incoat per a l’adquisició directa de les finques anomenades
“Rectoria” i “Hort de la rectoria d’Urtx”, propietat del Bisbat d’Urgell, la
descripció de les quals, segons el certificat del Vicari General del Bisbat
d’Urgell, Mn. Josep M. Mauri i Prior que consta a l’expedient, és:
“URBANES.- Finca situada al carrer Major, núm. 4, del nucli d’Urtx, anomenada
Rectoria, amb una superfície de sòl de 86 m2, una superfície construïda, en
dues plantes, de 129 m2, un valor cadastral de 8.848,37 €, i Referència
cadastral 0334602DG1903S0001YO; finca situada al carrer Major 4 (I), del
nucli d’Urtx, anomenada hort de la rectoria, amb una superfície de sòl de 182
m2, un valor cadastral de 1.140,68 €, i Referència cadastral
0334603DG1903S0001GO; que confronten, al nord, amb carrer Major; a l’est,
amb Miquel Blanquer Vigo (0334604DG1903S0001QO); al sud, amb Miquel

Blanquer Pubill (0334609DG1903S0001MO); i a l’oest; amb Obispado de Urgel
(església de St. Martí)”.
Pendents d’inscripció al Registre de la Propietat.
Atès que l’adquisició directa de les finques està plenament justificada a la
memòria d’alcaldia i que en síntesi, recull com a motius justificatius els
següents:
1.- Per protegir i preservar l’Església de Sant Martí d’Urtx. El fet que la rectoria
estigui adossada a l’Església i el mal estat de conservació de la rectoria
constitueixen un perill pel temple.
2.- Per tal de realçar l’interès arquitectònic de l’absis romànic i destacar l’interès
de l’església en general, caldria, en un futur, procedir a enderrocar tota o part
de l’edificació a fi de separar-la del temple.
3.- La finca en qüestió és l’única situada al centre del poble d’Urtx que està
qualificada pel planejament com a Sistema d’Equipaments comunitaris, clau EQ
i és idònia per destinar-se a equipaments comunitaris i/o espais lliures.
Atès que per això, segons les caractarístiques i situació de la finca, aquesta és
l’única que es pot adquirir per a la finalitat a què es vol destinar.
Vist que quan les peculiaritats dels béns, les necessitats del servei a satisfer o
les limitacions del mercat immobiliari ho requereixin, podrà procedir-se a
l’adquisició directa de béns.
Atès que de conformitat amb l’art. 30.1 del Reglament de Patrimoni dels Ens
Locals, cal sol.licitar l’informe previ al Departament de Governació, el qual s’ha
d’emetre en el termini màxim de trenta dies, podent-se prosseguir les
actuacions si en l’esmentat termini no s’ha emès el citat informe.
Vist que, d’acord amb la normativa, a l’expedient hi consta la corresponent
valoració pericial i atès que a l’aplicació pressupostària 920/622, existeix
consignació pressupostària suficient.
De conformitat amb l’informe tècnic sobre la idoneïtat del terreny i la seva
valoració, l’informe del secretari-interventor, els 28, 30 i 119 del Reglament del
Patrimoni dels ens locals, i la resta de normativa de corresponent apliació, el
Ple, per unanimitat dels seus mebres, ACORDA:
Primer.- Aprovar la despesa de SEIXANTA MIL EUROS //60.000,00.-EUROS//
amb càrrec al pressupost de l’any 2014 i procedir a l’adquisició directa de les
finques anomenades “Rectoria d’Urtx” i “Hort de la rectoria d’Urtx”, composades

per la casa i l’hort de la rectoria, situades front el Carrer Major núm. 4 d’Urtx,
propietat del Bisbat d’Urgell i descrites anteriorment, pel preu total de
SEIXANTA MIL EUROS //60.000,00.-EUR// per les dues finques.
Segon.- Supeditar l’eficàcia d’aquest acord a la recepció de l’informe favorable
del Departament de Governació, el qual s’haurà d’emetre en el termini màxim
de trenta dies, podent-se prosseguir amb les actuacions, cas de no haver-se
rebut l’informe en el citat termini.
Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per a què signi qualsevol tipus de documents
per a l’efectivitat d’aquest acord, l’elevació de l’adquisició a escriptura pública,
el pagament del preu i qualsevol altre que sigui necessari per a l’efectivitat
d’aquest acord.
Quart.- Notificar aquest acord a l’interessat als efectes oportuns.
9.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST
SOBRE BÉNS IMMOBLES (EXP.- 102/14).
Atès que caldria modificar les ordenances fiscals reguladores dels següents
tributs:
-

Impost sobre béns immobles.

Vista la proposta de modificació d’ordenança esmentada elaborada per
l’Alcaldia.
Vist l’informe emès pel Secretari-Interventor on es determina l’adequació de les
propostes de modificacions d’ordenances a la normativa vigent i s’estableix el
procediment a seguir per a la seva aprovació.
De conformitat amb els articles 15 i ss del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, el Ple per sis vots a favor dels regidors de CIU i End-Cerd i una
abstenció del regidor d’ IFC-AC-PM, ACORDA:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal de l’impost sobre
béns immobles, segons el detall que consta annex a l’expedient.
Aquestes modificacions entraran en vigor a partir de la publicació de l’acord
d’aprovació definitiva.
Segon.- De conformitat amb allò que preveuen els art. 49.b de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local; 17.1 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals reguladora de les Hisendes Locals, i 178.1.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, sotmetre a informació pública aquest acord durant 30 dies amb
anuncis al BOP i al tauler d’Anuncis d’aquest Ajuntament perquè els interessats puguin
presentar les reclamacions que considerin oportunes.

Tercer.- En el cas de que no es presenti cap reclamació, la modificació acordada
esdevindrà definitiva sense necessitat d’ulterior acord procedint a publicar-la
íntegrament al BOP de Girona de conformitat amb la normativa vigent. Aquestes
modificacions entraran en vigor a partir de la publicació de l’acord d’aprovació
definitiva i mantindran la seva vigència fins que no s’acordi la seva modificació o la
derogació.
Quart.- Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords
d’imposició de tributs, les corresponents ordenances reguladores i les seves
modificacions, un cop s’hagin aprovat definitivament, de conformitat amb allò que
preveu l’art. 2.d) del Decret 94/1995, de 21 de febrer, d’assignació de funcions en
matèria d’hisendes locals als Departaments de Governació i d’Economia i Finances.

10.- APROVACIÓ DEFINITIVA COMPTE GENERAL ANY 2013 (EXP.- 21/14).
Atès que s’ha elaborat el Compte General d’aquest Ajuntament corresponent a
l’exercici 2013 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 2013.
b) Compte de Resultats a 31/12/2013.
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 22 d’octubre de 2014, i
que s’ha exposat al públic durant un termini de 15 DIES HÀBILS I VUIT MÉS,
des del dia 28 d'octubre de 2014 al dia 24 de novembre de 2014, i que s’ha
publicat l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 205 de data
27/10/2014 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
tres 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 2013, 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.
11.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ NÚM. 4 PRESSUPOST 2014 (EXP.103/14).
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

155/601
227/920
161/623
626/920
627/920

INGRESSOS
Descripció

Pavimentació
vials
Altres empreses
Abastament
aigua. Fase II
Informàtica
Soterrament
línies
TOTAL

Increment

25.000,00 €
80.000,00 €

Aplicació

Descripció

Increment

Romanent de
tresoreria
870 General

273.084,13 €

TOTAL

273.084,13 €

45.584,13 €
2.500,00 €
120.000,00 €
273.084,13 €

Atès que la modificació de crèdits proposada correspon a despeses urgents
d’inversió i/o pagament de tercers a fi de complir amb el termini de pagament
establert a la llei de Lluita contra la morositat, 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 sis 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. 4 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.
12.- DONACIÓ DE COMPTES APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 1 DEL PRESSUPOST 2014 (EXP.- 59/14)
Per l’Alcaldia s’informa que l’expedient referent a l’aprovació inicial de
l’Expedient de Modificació de crèdits núm. 1 del Pressupost General 2014 ha
estat exposat al públic durant un termini de 15 DIES HÀBILS, des del dia
28/08/2014 al dia 18/09/2014, i que s’ha publicat l’anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Girona núm. 163 de data 27/08/2014 i al tauler d’anuncis d’aquest
Ajuntament i que durant l’esmentat termini d’exposició NO s’han produït
al.legacions, per la qual cosa no havent-se presentat al.legacions en el tràmit
d’informació pública, de conformitat amb l’acord del Ple de data 29/05/2014, l’
Expedient de Modificació de crèdits núm. 1 del Pressupost General 2014 (Exp
59/14) resta definitivament aprovat en data 19 de setembre de 2014.
El Ple es dóna per assabentat.
13.- DONACIÓ DE COMPTES APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 3 DEL PRESSUPOST 2014 (EXP.- 84/14)
Per l’Alcaldia s’informa que l’expedient referent a l’aprovació inicial de
l’Expedient de Modificació de crèdits núm. 3 del Pressupost General 2014 ha
estat exposat al públic durant un termini de 15 DIES HÀBILS, des del dia
4/09/2014 al dia 25/09/2014, i que s’ha publicat l’anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Girona núm. 168 de data 3/09/2014 i al tauler d’anuncis d’aquest
Ajuntament i que durant l’esmentat termini d’exposició NO s’han produït
al.legacions, per la qual cosa no havent-se presentat al.legacions en el tràmit

d’informació pública, de conformitat amb l’acord del Ple de data 22/08/2014, l’
Expedient de Modificació de crèdits núm. 3 del Pressupost General 2014 (Exp
84/14) resta definitivament aprovat en data 26 de setembre de 2014.
El Ple es dóna per assabentat.
14.- APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST 2015 (EXP.-123/14).
Atès que no està complerta la documentació, per l’Acalde es retira aquest punt
de l’ordre del dia, acordant-se que es sotmetrà al Ple durant la propera sessió.
15.- 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 sis 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 28/10/2014, de la qual s’ha repartit
l’acta amb la convocatòria del Ple.
Els regidors de CIU i END-CERD assistents a la sessió es donen per
assabentats, manifesten la seva conformitat amb les expressades resolucions i
ratifiquen les que així exigeixi la normativa vigent i el regidor d’IFC-AC-PM es
dóna per assabentat dels acords però no els ratifica.
D.- DONACIÓ DE COMPTES I RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, RESOLUCIONS
D’ALCALDIA DES DE LA DARRERA SESSIÓ DEL PLE.
Tot seguit per l’Alcalde es dóna compte de les resolucions adoptades per
decret des de la darrera sessió del Ple, les quals es detallen a continuació:

74

22/08/2014

75

22/08/2014
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04/09/2014

Sol.licitud Canvi de nom del Ninxol núm. 44 del
cementiri d'Urtx.
EXP. 112/14
Miquel Blanquer Vigo.
Sol.licitud Canvi de nom del Ninxol núm. 56 del
cementiri d'Urtx.
EXP. 112/14
Maria Blanquer Pubill.
Llicència d'obres per millores de l'habitatge de la seva
propietat situada front el C/ Just, 1 d'Urtx. Maria
LO 28/14
Blanquer Pubill.
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04/09/2014

LO 29/14
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12/09//2014 LO 30/14
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15/09/2014

EXP. 91/14

80

17/09/2014

EXP. 85/14

81

22/09/2014

LO 31/14

82

22/092014

EXP.- 13/14
bis

83

25/09/2014

Exp.- 12/14
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30/09/2014

LO 32/14

85

06/10/2014

EXP.- 64/13
bis

86

14/10/2014

LO 33/14

87

14/10/2014

LO 34/14

88

14/10/2014

89

15/10/2014

EXP.-21/14
EXP.34/14quart
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16/10/2014

LO 35/14

91

21/10/2014

EXP. 12/14

92
93

22/10/2014
23/10/2014

EXP. 10/14
EXP. 95/14
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30/10/2014

LO 36/14

95

31/10/2014

LO 37/14
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07/11/2014

LO 38/14

Llicència d'obres per arranjar cuina de l'habitage
situada front el Camí del Molí, 4 de Les Pereres.
Carlos Larrañaga Valló.
Llicència d'obres per arranjar coberta de l'habitatge
de la seva propietat situada al C/ Puipedrós, 4 del
Vilar d'Urtx.
Aprovació adhesió a la sollicitud realitzada pel
Consell Comarcal de la Cerdanya, al programa mixt
Treball i Formació adreçat a persones aturades.
Convocatòria Ple extraordinari 22/09/2014. Suport a la
Consulta
Llicència d'obres per obertura i tancament de rasa per
l'estesa de línia subterrània de baixa tensió. C/ de
Baix Urtx. Endesa
Encàrrec de gestió de la gestió de la subhasta de
fusta 2014 en favor del consell Comarcal. Explotació i
transport dels aprofitaments.
Anullació de rebuts d'escombraries 2013, 2014 a Font
Onze,SL i liquidació a nou propietari Rentespais
Penedes,SL.
Llicència d'obres per obres d'interiorisme al Camí
Vell, 13 D'Escadarcs. Ignasi Camí Casellas.
Compareixença recurs ordinari 321/2014 interposat
per la Delegada del Govern a Catalunya per
l'incompliment de la llei de banderes.
Llicència d'obres per arranjar humitats del garatges
dels habitatges situats front el C/Ajuntament, 2 Del
Vilar d'Urtx. Avet Blau,SL
Llicència d'obres per pintar interior casa, fer
barbacana, arranjar canal i restaurar barbacoa de
l'habitatge situat al C/ Frederic Berandes, 10 d'Urtx
Convocatòria Comissió Especial de Comptes.
Sol.licitud subvenció adquisició pala llevaneus a la
Diputació de Girona.
Llicència d'obres per fer safareig a la planta baixa
obrint una porta a la façana principla, fer
modificacions d'aigua,llum,calefacció,pavimentació i
pintura al C/Carlit, 8 Del Vilar d'Urtx. Ricard Capdevila
Pons
Retorn proporcional 4rt trimestre del rebut d'IVTM
2014 (baixa vehicle per desballestament), matrícula B4354-TZ. Leda Rosa Maggiani Barreiro.
Autorització obertura Camí muntanya d'Urtx per
execució aprofitament forestal Torre de Riu.
Serradora Boix, SL - Matias Albert Muntadas
Convocatòria Junta Govern Ordinària Octubre.
Llicència d'obres per arranjament de cobertes als
habitatges núm. 6 i 9 situats front el C/ Escadarcs,1-3
del Vilar d'Urtx. Counitat de Propietaris La Solana
d'Escadarcs. Immoneu Cerdanya,SL
Llicència d'obres per a la construcció d'un porxo al
Camí Mas d'ne Serra, 18 Casa 3. Maria Angels Forga
Alart
Llicència d'obres per arranjar skimmers de la piscina
de l'habitatge situat al Carrer Muntanaya,3-5 del Vilar
d'Urtx. David Gonzalez Castro.
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10/11/2014

LO 39/14

98

20/11/2014

LO 40/14

99

20/11/2014

LO 41/14

100

21/11/2014

LO 42/14

101

25/11/2014

EXP 101/14

Llicència d'obres per arranjar coberta de l'habitatge
de la seva propietat situat front el Camí de Santes
Creus, 1 d'EStoll. Virginia Figueras Costa
Llicència d'obres per arranjament varis C/ Torrent, 17
d'Urtx. Francesc de Roa
Llicència d'obres per reconstrucció mur formigo.
C/Escomelles, 11. Emilio Moreno
Llicència d'obres per arranjar la cuina,els banys i
humitats. Camí Cal pero, 2 Queixans. Josep Sampere
Valero
Convocatòria Ple ordinari novembre

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.
El regidor, Sr. Jordi Pereiro demana la paraula i pregunta si s’ha comprovat la
correcció del percentatge aplicat en el transvassament de les escombraries de
les liquidacions mensuals que passa el Consell Comarcal on es cobra el cost
de l’abocador. El regidor Sr. Esteve Baqué demana la paraula i respon que s’ha
comprovat i que es correcte.
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

