ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE
CERDANYA CELEBRADA EN DATA 29/09/2015

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 7/2015
Caràcter: ordinària
Data: 29 de setembre de 2015
Horari: de 20:30 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):
-

Esteve Baqué Vidal, regidor.
Maria Garreta Baqué, regidora.

Secretari de la Corporació:
-

Albert Planella i Casasayas.

ABSENTS
-

Josep Serret Mills, regidor, de Convergència i Unió (CIU), havent
excusat la seva absència prèviament.

Cap.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES 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
les actes de les sessions anteriors celebrades en data 2/07/2015 i 21/07/2015
distribuïdes amb la convocatòria.
Per part del Secretari es fa constar que al punt 2n de l’acta núm. 5/15 de
2/07/2015 per error es va fer constar el següent:
“(...) El regidor Sr. Baqué pregunta a l’Alcalde com és que es fan plens cada
tres mesos quan en els programes dels equips que han format govern un dels
punts forts era la transparència i la participació. El Sr. Ramon Chia respon que
no hi ha tan moviment com per fer plens cada tres mesos i que si més
endavant es veu que és necessari no hi ha inconvenient per canviar-ho. El Sr.
Baqué replica que l’alcalde ha estat al govern i sap que això no és així.
L’Alcalde diu que si més endavant es veu necessari es pot canviar (...)”.
En realitat el que va dir va ser el següent:
“(...) El regidor Sr. Baqué pregunta a l’Alcalde com és que es fan plens cada
tres mesos quan en els programes dels equips que han format govern un dels
punts forts era la transparència i la participació. El Sr. Ramon Chia respon que
no hi ha tan moviment com per fer plens cada mes i que si més endavant es
veu que és necessari no hi ha inconvenient per canviar-ho. El Sr. Baqué replica
que l’alcalde ha estat al govern i sap que això no és així. L’Alcalde diu que si
més endavant es veu necessari es pot canviar (...)”.
El Ple per unanimitat aprova les actes esmentades amb l’única modificació
expressada anteriorment.
B.- ASSUMPTES DE TRÀMIT
1.- DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ. FIXACIÓ DE LES DUES
FESTES LABORALS LOCALS (EXP.- 90/15)
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 2016: el dia 18 de juliol i 23 de juny.
Un cop debatuda la qüestió, el Ple per unanimitat dels sis membres assistents
a la sessió dels set que en dret formen la Corporació, ACORDA:

Primer.- Proposar a l’Hble. Sr. Conseller d’Empresa i Ocupació com a festes
locals de tots els nuclis del municipi per al 2016 el dia 18 de juliol i el dia 23 de
juny.
Segon.- Remetre al DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ aquest acord.
2.- DONACIÓ DE COMPTES SENTÈNCIA RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU 321/2014 INTERPOSAT PER DELEGACIÓ DEL GOVERN A
CATALUNYA (64/13 TER BIS).
Respecte a l’afer de referència, l’Alcalde informa al Ple que en data 16 de juny
de 2015, el Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Girona, ha dictat sentència
mitjançant la qual es DESESTIMA el recurs presentat per DELEGACIÓ DEL
GOVERN A CATALUNYA pel qual sol.licitava que es declarés que la inactivitat
de l’Ajuntament al no col.locar la bandera espanyola a l’exterior de la casa
consistorial és contrària a dret i es sol.licitava que es condemnés a l’Ajuntament
de Fontanals de Cerdanya a col.locar la bandera a l’exterior de la casa
consistorial. Tot això amb expressa condemna en costes.
La Delegació del Govern a Catalunya ha interposat recurs contra l’esmentada
resolució.
El Ple es dóna per assabentat.
3.- CONCESSIÓ AJUTS PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT I/O
MATERIAL ESCOLAR PER AL CURS 2015-2016 (EXP.- 30/15 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 2015-16 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 dels assistents, ACORDA:
Primer.- Concedir un ajut a fons perdut de SETANTA-CINC EUROS //75,00.EUR// per ALUMNE per a l’adquisició de llibres de text i/o material escolar
corresponents al curs 2015-16 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 2015-2016,
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 26, 27, 28, 29 i 30 d’octubre de 2015, dins
l’horari habitual d’atenció al públic.
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).
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.- APROVACIÓ INICIAL DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ SEGONS EL QUE
ESTABLEIX LA LLEI 5/2003, DE 22 D'ABRIL, DE MESURES DE PREVENCIÓ
DELS INCENDIS FORESTALS EN LES URBANITZACIONS, ELS NUCLIS DE
POBLACIÓ, LES EDIFICACIONS I LES INSTALLACIONS SITUATS EN
TERRENYS FORESTAL, MODIFICADA PER LA LLEI 2/2014, DEL 27 DE
GENER, DE MESURES FISCALS, ADMINISTRATIVES, FINANCERES I DEL
SECTOR PÚBLIC (Exp.- 66/14).
La Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals
en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les installacions
situats en terrenys forestals ha estat modificada mitjançant la Llei 2/2014, del
27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i
ha creat noves obligacions per als ajuntaments.
La llei és d'aplicació a tots els terrenys que es trobin en terrenys forestals o dins
la franja de 500 metres de distància d'aquests i, abans de la modificació de
2014, imposava obligacions a les urbanitzacions sense continuïtat amb trama
urbana i edificacions aïllades, excepte les que estan destinades al sector
primari. La modificació amplia el seu àmbit a tots els nuclis urbans i
urbanitzacions i edificacions aïllades que es trobin en terrenys forestals o dins
la franja de 500 metres de distància d'aquests sense excepcions. Per tant, la
modificació és molt important ja que multiplica els subjectes obligats a complir
les determinacions de la llei.

La primera obligació directa de l'Ajuntament és la redacció i aprovació del
plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les
edificacions i les installacions afectades per aquesta llei, que és l'instrument
que defineix els subjectes obligats i les finques afectades pels treballs de
realització de franges de protecció.
La Diputació de Girona, va obrir un servei d'assistència tècnica als ajuntaments
de municipis de menys de 20.000 habitants per a la redacció 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, de mesures de
prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població,
les edificacions i les installacions situats en terrenys forestals.
Vist el “Plànol de delimitació de FONTANALS DE CERDANYA” que ha realitzat
el Consell Comarcal de Cerdanya a petició de la Diputació de Girona;
Vist l’article 2 de la Llei 5/2003 que cita:
“Els ajuntaments han de determinar, mitjançant un plànol de delimitació, les
urbanitzacions, les edificacions i les installacions afectades per aquesta Llei.
Correspon al ple de l’ajuntament d’aprovar aquest plànol de delimitació, el qual,
un cop aprovat, s’ha de trametre al Departament de Medi Ambient”
El Ple, per unanimitat dels sis membres assistents dels set que en dret formen
la Corporació, ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment el plànol de delimitació, segons el que estableix la
Llei 5/2003.
Segon. Establir que els propietaris de parcelles urbanes i d’edificacions i
installacions aïllades determinades al plànol de delimitació són els subjectes
obligats per la Llei 5/2003 a complir les determinacions d’aquesta respecte la
prevenció d’incendis.
Tercer. Establir que les parcelles urbanes, edificacions i installacions aïllades
beneficiades per les franges de protecció són les que figuren dins dels sectors
grafiats com a polígons obligats a protegir al plànol de delimitació i que llurs
propietaris han de fer-se càrrec de les despeses derivades de l’obertura i
manteniment de les franges de protecció de que es beneficien.
Quart. Determinar que els subjectes obligats al compliment de les disposicions
de la Llei 5/2003 disposen d’un termini de sis mesos a comptar de l’aprovació
definitiva del plànol de delimitació per a portar a terme les obligacions que s’hi
regulen.
Cinquè. Determinar que la servitud forçosa prevista per la Llei 5/2003
s’estableix sobre els terrenys forestals grafiats al plànol de delimitació en què
s’han de fer les franges de protecció.

Sisè. Acordar que el contingut del plànol de delimitació s’ha de tenir en compte
en l’elaboració dels instruments de planificació urbanística municipal i que les
noves urbanitzacions que prevegin els plans d’ordenació urbanística municipal
han d’incloure dintre del seu àmbit les franges de protecció contra incendis
regulades a la Llei 5/2003.
Setè. Determinar que el traçat dels polígons obligats així com el traçat de la
franja exterior de protecció poden estar subjectes a revisió i modificació
mitjançant projectes executius o qualsevol altre tipus de document aprovat per
l’ajuntament.
Vuitè. Sotmetre el present acord a informació pública durant un període de 30
dies. A tal efecte, es publicarà l’edicte corresponent al BOP i al tauler d’edictes
de l’ajuntament i de la web municipal.
Novè. Demanar informe al Servei de Prevenció d’Incendis de la Generalitat de
Catalunya.
Desè. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona i al Consell Comarcal.
Onzè. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a l’Alcalde per a la
signatura de quants documents siguin necessaris per a l’execució del present
acord.
5.- APROVACIÓ TEXT REFÓS MODIFICACIÓ PLA ORDENACIÓ
URBANÍSTICA PLURIMUNICIPAL DE LA CERDANYA DE FONTANALS DE
CERDANYA (Exp.- 58/14).
Atès que l’expedient referent a la MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA ORDENACIÓ
URBANÍSTICA PLURIMUNICIPAL DE FONTANALS DE CERDANYA (Exp.58/14) va ser aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en data 22/08/2014.
Atès aquest expedient es va exposar al públic durant un termini d’UN MES, i
que es va publicar l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 213
de data 7/11/2014, al diari de Girona de data 11/03/2015, al tauler d’anuncis
d’aquest Ajuntament i de la web municipal.
Vist que durant l’esmentat termini d’exposició NO es van presentar al.legacions.
Atès que el Ple de l’Ajuntament en data 11/05/2015 va aprovar provisionalment
l’expedient esmentat, procedint una trametre l’expedient a la Comissió
d’Urbanisme de Girona per tal que procedís a aprovar-lo definitivament.
Vist que en data 23/06/2015, la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Alt Pirineu
va aprovar la “MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA ORDENACIÓ URBANÍSTICA
PLURIMUNICIPAL DE FONTANALS DE CERDANYA (Exp.- 58/14)”,
supeditant-ne però la seva publicació al DOGC i consegüent executivitat a la

presentació d’un text refós verificat pel Ple que incorporés determinades
prescripcions.
Vist que el tècnic municipal ha redactat un text refós de la “MODIFICACIÓ
PUNTUAL PLA ORDENACIÓ URBANÍSTICA PLURIMUNICIPAL DE
FONTANALS DE CERDANYA (Exp.- 58/14)” que incorpora les prescripcions
requerides per la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Alt Pirineu.
D’acord amb aquests antecedents, el Ple, per unanimitat dels sis membres
assistents a la sessió dels set que en dret formen la Corporació, ACORDA:
Primer.- Aprovar el text refós de l’expedient “MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA
ORDENACIÓ URBANÍSTICA PLURIMUNICIPAL DE FONTANALS DE
CERDANYA (Exp.- 58/14)” que ha estat redactat a instàncies municipals i que
té per objecte modificar diversos aspectes del POUMP.
Segon.- Trametre aquest acord a la Comissió d’Urbanisme de Girona,
juntament amb dos exemplars del text refós diligenciats en suport paper i una
còpia en suport informàtic, per tal que procedeixi, si s’escau, a la seva
aprovació definitiva de conformitat amb els articles 80 i 96 del Text Refós de la
Llei d’Urbanisme de Catalunya.
Tercer.- Facultar a l'Alcalde per l'adopció de totes aquelles mesures que siguin
necessàries per a l'execució d'aquest acord.
6.- APROVACIÓ PRESENTACIÓ AL.LEGACIONS AL PLA DIRECTOR
URBANÍSTIC AEROPORTUARI DE LA CERDANYA (EXP.- 31/15)
A instàncies del Sr. Alcalde, per part del Secretari es fa un breu resum del Pla
Director Urbanístic Aeroportuari de la Cerdanya i de la proposta d’al.legacions
formulada pel Sr. Alcalde. Per part del regidor de CIU, Sr. Esteve Baqué es
proposa introduir a les al.legacions que cas que no s’elimini la previsió de l’ús
hoteler, que també es prevegui aquest ús al municipi de Fontanals de
Cerdanya. Tots els regidors estan d’acord a incloure aquest aspecte a les
al.legacions. Un cop debatuda la qüestió, el Ple acorda:
Vist que el Conseller de Territori i Sostenibilitat, mitjançant resolució de data
1/07/2015, va APROVAR INICIALMENT el Pla Director urbanístic aeroportuari
de l’aeròdrom de la Cerdanya.
Atès que l’esmentat document inclou determinades prescripcions que es
consideren perjudicials pel nostre municipi i també per a la Cerdanya.
Vistes les al.legacions que aquest Consistori ja va presentar en data 10/07/13
al document d’objectius i propòsits del PDUA i en data 16/07/14 a l’avanç del
PDUA.

Vista la proposta d’al.legacions i l’informe del tècnic municipal que consten a
l’expedient, el Ple, per unanimitat dels sis membres assistents a la sessió dels
set que en dret formen la Corporació, ACORDA:
Primer.- Aprovar la proposta d’al.legacions que consta a l’expedient.
Segon.- Facultar a l’alcalde per a la signatura i presentació de les al.legacions i
també per a la resta d’actes necessaris per a l’execució d’aquest acord.
Tercer.- Notificar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya; i a l’Ajuntament de Das, al Consell Comarcal de la
Cerdanya i als altres ajuntaments de Cerdanya afectats enviar-los una còpia de
les al.legacions, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
7.- DEVOLUCIONS AVALS LLICÈNCIES D’OBRES
Vista la sollicitud de devolució de la garantia dipositada en aquest Ajuntament
per respondre de l’execució simultània a l’edificació de les obres d’urbanització
i/o del manteniment i conservació de les obres d’urbanització existents i/o de la
correcta gestió dels enderrocs derivats de l’execució de l’obra derivada de la
llicència d’obres que es relaciona seguidament:
Interessat

Llicència obres

SALVADOR VILLACAMPA MORAL

LO 10/14

Import
7.000,00.-Euros

Vist l’informe favorable del tècnic municipal i de conformitat amb l’article 41
DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei d'urbanisme i l’art. 237 del DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, el Ple, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Estimar la sollicitud presentada i procedir a retornar la fiança
esmentada a l’interessat.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat.
8.- APROVACIÓ DEFINITIVA COMPTE GENERAL ANY 2014 (EXP.- 21/15).
Atès que s’ha elaborat el Compte General d’aquest Ajuntament corresponent a
l’exercici 2014 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 2014.
b) Compte de Resultats a 31/12/2014.
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 20 de maig de 2015, i
que s’ha exposat al públic durant un termini de 15 DIES HÀBILS I VUIT MÉS,
des del dia 28 de maig de 2015 al dia 30 de juny de 2015, i que s’ha publicat
l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 101 de data
27/05/2015 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 per unanimitat dels sis membres assistents a la
sessió dels set que en dret formen la Corporació, ACORDA:
Primer.- Aprovar el Compte General del Pressupost 2014, 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.
9.- APROVACIÓ PLA ECONÒMIC FINANCER (EXP.- 53/15).
De conformitat amb l’article 21 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, en cas d’incompliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de deute públic o de la regla de despesa,
l’administració incomplidora ha de formular un pla econòmic-financer que

permeti en un any el compliment dels objectius o de la regla de despesa, amb
el contingut i l’abast que preveu aquest article.
Atenent a l’article 23 1. de la LO 2/2012, els plans economicofinancers s’han
de presentar davant els òrgans previstos en els apartats següents en el termini
màxim d’un mes des que es constati l’incompliment o s’apreciïn les
circumstàncies previstes a l’article 11.3, respectivament. Aquests plans han de
ser aprovats pels òrgans esmentats en el termini màxim de dos mesos des de
la presentació, i la posada en marxa no pot excedir els tres mesos des de la
constatació de l’incompliment o de l’apreciació de les circumstàncies que
preveu l’article 11.3.
El mateix article 23.4 estableix que els plans economicofinancers elaborats per
les corporacions locals han d’estar aprovats pel Ple de la corporació.
Posteriorment, i de conformitat a l’article 21.3 del RDL 1463/2007 Reglament
d’estabilitat pressupostària, es donarà comunicació a la Direcció General de
Política Financera, el corresponent pla econòmic financer que s’hagi aprovat.
L’article 26 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament que desenvolupa la Llei d'estabilitat pressupostaria disposa que el
Pla econòmic financer aprovat pel Ple de la corporació s’inserirà a efectes
exclusivament informatius al butlletí informatiu de la corporació, si en tingués i
també al Butlletí Oficial de la Província. També a efectes exclusivament
informatius una còpia del pla es trobarà a disposició del públic des de la seva
aprovació pel Ple i fins a la finalització del seu periode de vigència.
Les fases d’incoació i d’instrucció del present expedient es concreten en la
documentació que es detalla tot seguit:
1- Per resolució d’alcaldia de 1/07/2015 s’inicia l’expedient per a l’aprovació del
pla econòmic-financer d’aquesta corporació amb escenari a un any per al
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i de la regla de despesa en
l’exercici 2016.
2.- La liquidació del pressupost de l’exercici 2014 aprovada en data 31/03/2015
posa de manifest que aquesta corporació no compleix amb l’objectiu
d’estabilitat pressupostària ni amb la regla de despesa.
3- El secretari -interventor ha emès l’informe corresponent.
Per tot això, en virtut de l’informe favorable per part de la Intervenció de Fons,
l’Alcalde proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció de l’acord següent:
1- Aprovar el pla econòmic financer que aconsegueix complir amb els objectius
d’estabilitat i de regla de la despesa en el termini de l’any en curs i el següent ,
detall del qual figura a l’annex.

2- Trametre còpia del pla econòmic financer a la Direcció General de Política
Financera, de conformitat a l’article 21.3 del RDL 1463/2007.
3. Exposar, a efectes informatius, el pla econòmic financer al públic mitjançant
la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província.
4. Tenir-lo a disposició del públic durant el seu periode de vigència.
La Proposta d’alcaldia és aprovada per unanimitat dels sis membres assistents
a la sessió dels set que en dret formen la Corporació.
10.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ NÚM. 2 PRESSUPOST 2015 (EXP.26/15).
Vista la Memòria de l’Alcaldia de modificació de crèdits en el pressupost 2015,
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 2015.
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

213/623

1531/601
161/623

INGRESSOS
Descripció
Adquisició i
instal.lació
lluminàries LED
Instal.lació
desaigües camí
Pla de les
Forques i
inversió camins
Aparells evitar
terbolesa aigua
TOTAL

Increment

Aplicació

Descripció

Increment

35.000,00 €

870

Romanent de
Tresoreria

35.000,00 €

12.000,00 €

870

10.000,00 €
57.000,00 €

870

Romanent de
Tresoreria
Romanent de
Tresoreria
TOTAL

12.000,00 €
10.000,00 €
57.000,00 €

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 unanimitat dels sis membres
assistents a la sessió dels set que en dret formen la Corporació, ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 2 del
pressupost de l’any 2015, 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.
El regidor, Sr. Esteve Baqué, demana la paraula i manifesta que respecte a
l’actuació “Adquisició i instal.lació aparells per evitar la terbolesa”, l’any vinent
s’ha de revisar el contracte amb SOREA. Aquest fet es podria tenir en compte i
aprofitar la revisió del contracte perquè ells fessin l’obra sense cap càrrec per
part del Consistori. Que durant l’anterior legislatura les obres de millora del
servei municipal d’aigua no les feia mai l’ajuntament i sempre s’intentava que
les pagués la concessionària sense que suposés cap cost per l’Ajuntament i
pensa que aquest fet hauria de tenir-se en compte.
11.- 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 pels regidors assistents a la sessió.
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 7 de juliol i 18 d’agost de 2015, de les
quals s’ha repartit l’acta amb anterioritat a la convocatòria del Ple.
Els regidors d’IpFC-AM i Bloc Municipal 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 regidors de CIU assistents
a la sessió es donen per assabentats dels acords però no els ratifiquen.
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

31

EXP.
07/05/2015 96/15

32

EXP.
11/05/2015 83/15

33
34

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

46

47

13/05/2015 LO 6/15
13/05/2015 LO 7/15

ASSUMPTE
Autortizació per organitzar el mecat tradicional de petits artesans
pel proper dia 8 d'agost a Queixans
Autorització de pas dia 29 de juny a la prova de BTT que organitza
el club ciclista Transpyr
Llicència d'obres per ampliar reixes de ventilació al soterrani.
Com.Porp. Urbanització Paratge del Ribera, 6-8. Josep Cristofol.
Llicència d'obres per arranjar coberta de l'habitatge situat front el C/
Carlit, 8 del Vilar d'Urtx. Ricard Capdevila

Rectificació errada material en els decrets núms. 32 de 28/05/2012
EXP.
i 23 de 20/04/2015 consistent en la consignació errònia de les
69/11 - dades registrals.
14/05/2015 LO 4/15
EXP
Convocatòria Comissió Especial de Comptes maig.
14/05/2015 76/15
Atorgament llicència obres construcció un habitatge front el Carrer
Església, 13 d'Estoll. Núria Noguera i Damiel Romero.
19/05/2015 LO 8/15
Devolució impost IVTM remolc agrícola i bonificació 100%.
Exp.Matrícula GI-23629-VE. Savador Pascual Bartra.
26/05/2015 12/15
Acceptació substitució fiances existents per unes altres aportades
LO
pels nous propietaris
27/05/2015 28/08
Exp.Convocatòria extraordinària Ple, JG i CEC aprovació darrera acta.
02/06/2015 1/15
Canvi de nom títols funeraris núms. 23 i 24 del Cementiri de
Exp.Queixans. Germans Garreta Baqué i Herrera Garreta.
08/06/2015 112/15
Exp.Convocatòria extraordinària Ple constitució Ajuntament.
08/06/2015 1/15
Acceptació desistiment sol.licitud llicència obres Joan Ignasi Grau
Urba
Trullas.
08/06/2015 2015
Exp.
Sol.licitud subvenció arranjament Església de Queixans.
09/06/2015 50/15
Exp.Canvi de nom títols funeraris núms. 7 i 8 del Cementiri de
11/06/2015 112/15 Queixans. Germans Baqué-Maurell.
Llicència d'obres per realitzar treballs de tala,poda i esporga
d'arbres a les línies electriques a un tram de Fontanals. Acciona
16/06/2015 LO 9/15 Medio Ambiente
Llicència d'obres per reforma i ampliació habitatge unifamiliar al C/
Escomelles, 11 del Vilar d'Urtx. Vicens Muñoz.
LO
26/06/2015 10/15

48

26/06/2015 EXP.

Sollicitud de subvenció Pla Especial d'Inversions Sostenibles.
Diputació de Girona.
Convocatòria ple extraordinari organització.

50

Exp
29/06/2015 1/15
LO
30/06/2015 11/15

Llicència d'obres per coronar un mur de pedra a la vivenda de la
seva propietat al C/ de Baix, 1 d'Urtx. Carmen Astort.

51

Exp
02/07/2015 1/15

Nomenament integrants Junta Govern i convocatòria sessió
constitutiva.

52

Exp
02/07/2015 1/15

Delegació de competències d'Alcaldia en favor de la Junta de
Govern.

49

55

Exp
02/07/2015 1/15
Exp
02/07/2015 1/15
EXP
07/07/2015 83/15

56

EXP
09/07/2015 61/15

53
54

58

Exp
09/07/2015 53/15
Exp
10/15
09/07/2015 bis

59

LO
14/07/2015 12/15

57

61

EXP
14/07/2015 83/15
LO
15/07/2015 13/15

62

LO
15/07/2015 14/15

63

EXP.
17/07/2015 54/15

64

URBA
7/15 22/07/2015 10

65

EXP
22/07/2015 83/15

60

67

EXP
31/07/2015 83/15
EXP
05/08/2015 83/15

68

LO
05/08/2015 15/15

66

Nomenament tinents d'Alcalde.
Organització municipal en àrees.
Autorització 33a Cursa popular d'Age. Club Poliesportiu Puigcerdà.
Dia 08/08/2015.
Convocatòria Ple extraordinari a instàncies regidors Maria Garreta i
Esteve Baqué.
Aprovació Pla Econòmic financer.
Aprovació plecs clàusules administratives i tècniques subhasta
fusta 2015.
Modificació projecte bàsic 1 habitatge LO 28/08 C/ Carlit, 2-4.
Imaltzin Dols i Jaume Bragulat.

Autorització de pas ruta 4x4. Dia 11/09/2015. Routes4world.
Llicència obres col.locació rocalla. Emilio Moreno. C/ Escomelles,
11 del Vilar d'Urtx.
Llicència d'obres adaptació topogràfica de terreny per a la
construcció d'un mur de contenció de terres. Isidre Cristòfol. C/
Cadí, 4-8 del Vilar d'Urtx.
Sollicitud de subvenció per a actuacions d'ordenació ambiental de
la illuminació exterior per a l'any 2015. Departament de Territori i
Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya.
Assabentat activitat lúdica infantil a l'aeròdrom de la Cerdanya.
Izaskun Echeverria.

Autorització de pas ruta 4x4. Dies 29 i 30/08/2015. Josep Maria
Coll i Merino.
Autorització de pas ruta 4x4. Dies 6-12/09/15. Tuareg 4x4.
Autorització competició esportiva motocicletes "3 hores de
resistència Fontanals"
Llicència d'obres per fer un pas per l'entrada a l'hort de la vivenda
de la seva propietat situada front el Carrer Escadarcs, 5 del Vilar
d'Urtx.Miquel Comas Cerdà.

69

LO
05/08/2015 16/15

70

LO
10/08/2015 17/15

71

LO
11/08/2015 18/15

Llicència d'obres per canviar les finestres de les golfes de la
vivenda de la seva propietat situada front el C/ Rufaca, 1
d'Escadarcs. Carmen Balart
Llicència d'obres per muntar i desmuntar bastida, arranjament de la
façana deixant la pedra vista, col.locació de pedra a les cantonades
i sanejament de la part superior del mur de pedra del jardí. C/ just,
6 dUrtx. Juan José Canals Elías
Llicència d'obres per fer connexió de la planta soterrani amb la
planta baixa mitjançant una escala interior. C/ de l'Església, 8 casa
7 de Soriguerola. Joan Antoni Oromi.

Llicència agrupació finques C/ Església 21-23 d'Estoll. Sipeca
Sociopromocion, SL
72

LO
12/08/2015 19/15

73

LO
13/08/2015 20/15

75

EXP
13/08/2015 62/15
LO
17/08/2015 21/15

76

EXP.
19/08/2015 39/15

77

20/08/2015 LO 8/15

78

EXP.
21/08/2015 75/15

79

EXP.
21/08/2015 64/15

80

LO
01/09/2015 23/15

81

LO
02/09/2015 24/15

82

LO
02/09/2015 25/15

83

EXP.
14/09/2015 39/15

84

EXP.
17/09/2015 12/15

74

Llicència d'obres per obertura,reposició i tancament de rasa per
l'estesa de línia subterrània de mitja tensió a 25kw. Zona
subestació electric Cerdanya i carretera de l'Estació d'Urtx. Endesa
Convocatòria Junta Govern Ordinària Agost

Llicència d'obres per arranjar dintell de la finestra de la vivenda
situada front el Cami del Segre, 6 de Queixans. Luciano Ortuño
Delegació temporal de les funcions de compulsa de documents i
signa
tura de certificats d'empadronament durant les vacances
del Secretari-Interventor.
Modificació LO Núria Noguera - Daniel Romero construcció d'un
habitatge carrer de l'Església 13 d'Estoll.
Acceptació subvenció "del Pla a l'Acció". Substitució de làmpades
de l'enllumenat públic d'Escadarcs per LEDS.
Sollicitud subvenció per a millora d'instalacions esportives
municipals. Consejo Superior de Deportes i Real Federación
Española de Fútbol.
Llicència d'obres per netejar el pou de la Comunitat de Propietaris
La Feixa d'Urtx.
Llicència d'obres per reposició de la connexió a la xarxa municipal
de claragueram. Pere Rius Camps
Llicència d'obres per iniciar el moviment de terres de l'obra per a la
construcció d'un habitatge al C'Església, 21-23 d'Estoll. Sipeca
Socipromoción,SL
Delegació de competències per a la celebració de matrimoni civil
en la regidora Sra. Maria Garreta i Baqué.
Bonificació IVTM maquinària agrícola matrícula E-7865-BGK. Enric
Laguarda Pons.

85

EXP.
22/09/2015 63/15

Convocatòria Ple ordinari setembre.

Els regidors d’IpFC-AM i Bloc Municipal 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 regidors de CIU assistents
a la sessió es donen per assabentats dels acords però no els ratifiquen.
El regidor Sr. Esteve Baqué demana la paraula i pregunta que perquè s’han
variat les condicions de la llicència d’obres atorgada al Sr. Daniel Romero
d’Estoll. El regidor, Sr. Ignasi Bartra respon que es va reduir la superfície de
panot que se li havia posat per tal que només fes el tram de davant de casa
seva. El Sr. Baqué diu que a la casa del costat de “Cal Colom” es va executar
de mutu acord la totalitat de l’aval de 3.000,00.-Euros per fer la part del carrer i
que pensa que no es poden fer aquestes diferències.
E.- TORN OBERT DE PARAULES.
El regidor Sr. Esteve Baqué demana la paraula i informa al Ple ha ha estat
nomentat Conseller Comarcal de Serveis Socials i s’ofereix per qualsevol cosa
que pugui fer falta.
El regidor Baqué vol fer una crítica a l’equip de govern. El dia de la festa major
de Queixans va venir el Bisbe a inaugurar les obres de l’Església. El Bisbe és
una autoritat política important. Fa poc es va aconseguir comprar la rectoria a
molt bon preu gràcies a ell i ni tan sols se’l va convidar a dinar. L’alcalde Sr.
Chia diu que el Bisbe estava convidat. El Sr. Baqué diu que el Bisbe va anar a
dinar amb les monges. El sr. Baqué continua dient que a banda del Bisbe hi
havia altres autoritats (els caps de diversos cossos policials) i no se’ls va
convidar a dinar, pensa que es va quedar molt malament, que quan una
autoritat ve al poble se l’ha de convidar. L’alcalde diu que a Urtx no va haver-hi
vermut i per no fer diferències va considerar que no s’havia de fer dinar a
Queixans. El Sr. Baqué replica que la diferència és que a Urtx no hi va haver
cap autoritat. La regidora Sra. Garreta diu que va venir el Bisbe que és una
autoritat i que calia convidar-lo amb tot l’Ajuntament. El Sr. Chia manifesta que
respecta les seves idees però que aquest va ser el seu criteri.
El portaveu de CIU, Sr. Baqué, diu que fa poc que s’ha denegat l’ajut del pla
de senders que s’havia demanat que servia per arranjar senders i també per
dotar Queixans d’un local. Que hi havia una persona molt ficada a dintre de la
Generalitat que ens podia ajudar i que era fàcil que es donés l’ajut. Pensa que
el nou Consistori NO s’ha mogut i no ha fet res i que s’ha perdut l’ajut perquè el
nou consistori no ha mogut fitxa. L’Alcalde, Sr. Ramon Chia diu que des de què
CIU es va escindir aquesta persona no tenia tan poder i què potser la
subvenció no s’havia plantejat de forma correcta ja que no va aconseguir prou
punts. El Sr. Baqué diu que ell creu que s’ha deixat escapar i que això és molt
greu.

El Sr. Baqué pregunta si s’arranjarà el camí vell d’Escadarcs a Estoll, l’Alcalde
respon que sí.
El regidor Esteve Baqué diu que al Ple d’organització de l’Ajuntament es va
quedar que els plens es farien el tercer dilluns de cada tres mesos a les 9 del
vespre, que s’ha canviat el dia i l’hora. Que per ells no hi ha cap problema amb
que es canviï però que si es fa, agrairien que s’avisés amb antel.lació, ja que hi
ha un regidor del seu grup que no ha pogut venir i que si s’hagués avisat amb
antel.lació possiblement hagués vingut. El Sr. Ramon Chia diu que quan es
canviï se’ls avisarà.
El Sr. Baqué diu que gairebé és octubre i que s’han de fer els pressupostos i
que ja els avisaran. El Sr. Chia diu que es fa el mateix que es feia abans i que
abans no es criticava i ara sí.
El regidor Sr. Baqué manifesta que fa poc, SOREA va buidar el dipòsit de
l’arborètum perquè hi havia arsènic. Cal anar en compte perquè abans de
buidar es podia aprofitar i fer la neteja del dipòsit i així només es buidava un
cop i s’estalviava, sinó cobraran dos cops. A més, si hi havia arsènic, només
podia venir del pou. Parant el pou i portant aigua des d’Urtx es podia
solucionar. El Sr. Baqué afegeix que està a disposició de l’equip de govern per
si necessiten ajuda pel que fa al servei d’aigua. L’Alcalde, Sr. Ramon Chia, diu
que SOREA va buidar sense avisar. Ja els va dir que abans de buidar cal que
avisin a l’Ajuntament, ja que l’aigua es podia haver aprofitat pel reg dels jardins.
El portaveu de CIU, Sr. Baqué, manifesta que el seu grup té un Pla d’Inversions
molt important que amb pocs diners es poden fer moltes inversions pel municipi
i que el posa a disposició de l’equip de govern. Si l’Alcalde o la persona que
aquest designi vol parlar-ne estan a la seva disposició. L’Alcalde diu que cap
problema que si és una bona idea no té cap inconvenient a parlar-ne i dur-la a
terme.
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta.
El secretari

Vist i plau
L'alcalde

