ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE
CERDANYA CELEBRADA EN DATA 22/12/2015

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 8/2015
Caràcter: ordinària
Data: 22 de desembre de 2015
Horari: de 20:30 a 21:35 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.
Maria Garreta Baqué, regidora.

Secretari de la Corporació:
-

Albert Planella i Casasayas.

ABSENTS
-

Esteve Baqué Vidal, 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 l’
acta de la sessió anterior celebrada en data 29/09/2015 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.- ADHESIÓ A LA “MOCIÓ ADOPTADA PER LA UNIÓ DE PAGESOS DE
CATALUNYA DAVANT LA RETALLADA DEL 48% DELS AJUTS DEL 2014 A
LES ZONES DE MUNTANYA I DESFAVORIDES DE CATALUNYA” (EXP.78/15).
Vist que Unió de Pagesos de Catalunya ha adoptat la moció que es transcriu a
continuació:
“PROPOSTA DE MOCIÓ DE LA UNIÓ DE PAGESOS DE
CATALUNYA DAVANT LA RETALLADA DEL 48% DELS AJUTS DEL
2014 A LES ZONES DE MUNTANYA I DESFAVORIDES DE
CATALUNYA
La Política Agrària Comuna té en compte l’estructura social de
l’agricultura i les desigualtats estructurals i naturals entre les diverses
zones del territori de la Unió Europea. En aquest sentit s’han adoptat
mesures especials adaptades a les zones agràries més desfavorides en
quan a les condicions naturals de producció, en particular les adreçades
a mantenir unes rendes raonables a la pagesia d’aquestes zones, amb la
finalitat de garantir el manteniment de l’espai natural en les zones de
muntanya i en determinades zones desfavorides, ja que la pagesia
contribueix amb la seva activitat a una funció fonamental al respecte,
doncs el previsible deteriorament d’aquestes zones agràries respecte a
les altres zones agràries de la Unió Europea i l’existència de condicions
de vida i de treball amb handicaps afavoreixen l’èxode agrari i rural, que
es podria manifestar amb el temps en l’abandonament de terres abans
mantingudes, i perjudicarien la viabilitat i poblament de zones la població
de les quals depèn en bona mesura de l’economia agrària.
Les zones de muntanya i les zones desfavorides fora de les de
muntanya abasten 352 municipis a Catalunya, la totalitat dels municipis
de les comarques de l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars
Jussà, el Pallars Sobirà, el Priorat, la Ribera d’Ebre, el Ripollès, el
Solsonès, la Terra Alta i la Val d’Aran, la quasi totalitat dels municipis de
les comarques del Berguedà, la Conca de Barberà, les Garrigues i la
Garrotxa i a les comarques de l’Alt Camp, l’Alt Empordà, l’Anoia, el
Bages, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Moianès, la Noguera, Osona, el
Pla de l’Estany, la Segarra, el Segrià, la Selva, l’Urgell, el Vallès
Occidental i el Vallès Oriental una part dels seus municipis. En
l’actualitat, els ajuts de les indemnitzacions compensatòries en zones de

muntanya i en zones desfavorides fora de les de muntanya abasten una
superfície de més de 260.000 hectàrees que corresponen a poc més de
5.000 explotacions agràries.
El Govern de la Generalitat de Catalunya, a proposta de la Unió de
Pagesos de Catalunya, va fer una primera millora significativa, el 2007,
en els ajuts de les indemnitzacions compensatòries en zones de
muntanya i en zones desfavorides fora de les de muntanya, en disposar
per primera vegada, des de la incorporació de l’Estat a la llavors
Comunicat Econòmica Europea, de la possibilitat de configurar aquestes
mesures en un Programa de Desenvolupament Rural (PDR) propi. Una
segona millora significativa, el 2011, es va fer, de nou a proposta de la
Unió de Pagesos de Catalunya, a instàncies de la Resolució 671/VIII del
Ple del Parlament de Catalunya, sobre el món agrari que instava
unànimement al Govern a “modificar el Programa de desenvolupament
rural de Catalunya 2007–2013, per tal d’adequar els imports actuals de
les indemnitzacions compensatòries en zones de muntanya i en zones
desfavorides fora de les de muntanya als costos addicionals i les
pèrdues d’ingressos reals a Catalunya per les dificultats que planteja la
producció agrària en aquestes zones”.
El Govern de la Generalitat, a iniciativa de la Unió de Pagesos de
Catalunya, va acordar amb el conjunt de les organitzacions agràries més
representatives de Catalunya, en el marc de la Taula Agrària celebrada
el 2 de juliol del 2014, que els ajuts per a les indemnitzacions
compensatòries, junt a la incorporació de joves i els ajuts a la
modernització de les explotacions agràries siguin prioritaris en la
programació del PDR de Catalunya, període 2014-2020 i en l’ús dels
fons del desenvolupament rural, acord recollit unànimement a la
Resolució 739/X del Ple del Parlament de Catalunya, sobre el món agrari
que insta al Govern a “respectar-ne les prioritats” acordades a
l’esmentada Taula Agrària.
Arran de la liquidació del PDR de Catalunya, període 2007-2013, tot
allunyant-se dels acords de la Taula Agrària i del Parlament de
Catalunya i malmetent l’economia de la pagesia professional de les
zones de muntanya i desfavorides de Catalunya el Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha efectuat, durant el mes
d’octubre del 2015, el pagament parcial d’un 52% dels ajuts
d’indemnització compensatòria corresponents a l’any 2014 respecte a
les zones de muntanya de Catalunya i que també vol traslladar a les
zones desfavorides de Catalunya les properes setmanes, per tot això el
Ple de l’Ajuntament aprova:
1.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a modificar el PDR
de Catalunya, període 2014-2020 per tal de fer front al 48% restant de
l’ajut per a les indemnitzacions compensatòries en zones de muntanya i
al 100% en zones desfavorides fora de les de muntanya del 2014, sense

que això suposi una reducció de l’esforç anual del suport en aquestes
mesures els propers anys.
2.- Notificar l’aprovació d’aquesta moció, amb el prec a la Presidenta
del Parlament de que en faci arribar una còpia a cada grup parlamentari,
a:
- Molt Honorable Sra. Carme Forcadell i Lluís
Presidenta del Parlament de Catalunya
Parc de la Ciutadella, s/n
08003 BARCELONA
- Honorable Sr. Jordi Ciuraneta i Riu
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Gran Via de les Corts Catalanes, 612–614
08007 BARCELONA
- Sr. Joan Caball Subirana
Coordinador Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya
C/ Ulldecona, 21-31 2a planta
080
38 BARCELONA
D’acord amb aquests antecedents, el Ple
assistents a la sessió, ACORDA:

per unanimitat dels membres

Primer.- Adherir-se a la moció transcrita anteriorment adoptada per l’Unió de
Pagesos de Catalunya.
Segon.- Notificar aquesta resolució als interessats.
2.- MODIFICACIÓ DEL CARTIPAS MUNICIPAL:
SESSIONS ORDINÀRIES PLE (EXP.-1/15)

DIA

CELEBRACIÓ

Vist que en data dos de juliol de 2015 va tenir lloc la sessió extraordinària
d’organització del Ple municipal.
Atès que en l’esmentada sessió, entre altres, es va adoptar els següents
ACORDS:
“Primer.- Celebrar sessió ordinària el tercer dilluns de cada tres mesos als
següents horaris:
Setembre i juny: a les 21:00 hores.
Desembre i març: a les 20:00 hores.
Segon.- A causa de les vacances d’estiu, de les festes de Nadal quan el dia
fixat sigui festiu o la gestió dels assumptes municipals així ho aconselli o

concorri qualsevol altra causa que ho aconselli es faculta a l’Alcalde per
endarrerir o avançar les sessions ordinàries del Ple. No obstant això, el termini
màxim entre dues sessions de Ple serà de tres mesos”.
Vist que a efectes organitzatius seria convenient canviar el dia les sessions
ordinàries del Ple de dilluns a dimarts i deixar una hora fixa de celebració
independentment de l’època de l’any, el Ple per unanimitat dels membres
assistents a la sessió, ACORDA:
Primer.- Modificar el cartipàs municipal només pel que fa al dia i hora de
celebració dels plens ordinaris i fixar-lo de la següent manera:
“1.- Celebrar sessió ordinària el tercer dimarts de cada tres mesos a les 20:30
hores.
2.- A causa de les vacances d’estiu, de les festes de Nadal quan el dia fixat
sigui festiu o la gestió dels assumptes municipals així ho aconselli o concorri
qualsevol altra causa que ho aconselli es faculta a l’Alcalde per endarrerir o
avançar les sessions ordinàries del Ple. No obstant això, el termini màxim entre
dues sessions de Ple serà de tres mesos”.
Segon.- Mantenir la vigència del cartipàs aprovat en la sessió organitzativa de
l’ajuntament de data 2/07/2015 per la resta d’acords del cartipàs que no es
modifiquen tot seguit.
3.- APROVACIÓ DE LA LÍNIA DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES
MUNICIPALS DE FONTANALS DE CERDANYA I PUIGCERDÀ (EXP.- 66/15).
Vist que el Ple de l’Ajuntament en data 2/07/2015, va nomenar els
representants de la Comissió municipal de delimitació de Fontanals de
Cerdanya.
Atès que la Direcció General d’Administració Local, en data 28/09/2015, va
enviar un escrit mitjançant el qual es convocava a les Comissions de delimitació
territorial de Fontanals de Cerdanya i Puigcerdà per al dia 7/10/2015, a fi
d’iniciar les operacions de delimitació dels termes municipals.
Atès que l’article 30.2 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es
regula la constitució i la demarcació territorial de municipis, de les entitats
municipals descentralitzades i de les Mancomunitats de Catalunya estableix
que els municipis ho han de comunicar als propietaris de les finques afectades
i, si s’escau, a les entitats municipals descentralitzades del seu municipi.
Vist que en data 7/10/2015, es va fer l’acte de reconeixement físic dels termes i
es va aixecar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals
de Puigcerdà i Fontanals de Cerdanya que consta a l’expedient.

D’acord amb l’article 31.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, el Ple, per
unanimitat dels sis membres assistents a la sessió dels set que en dret formen
la Corporació, ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment i, si s’escau, definitiva, l’acta de data 7/10/2015 de
les operacions de delimitació entre els termes municipals de Puigcerdà i
Fontanals de Cerdanya que consta a l’expedient.
Segon.- Comunicar-ho als propietaris afectats, mitjançant la inserció d’anuncis
a la web municipal, al tauló d’edictes de l’Ajuntament, als diversos plafons
informatius que hi ha als nuclis del municipi i al Butlletí Oficial de la Província de
Girona, a fi que en tinguin coneixement i per tal que durant un termini d’un mes
a comptar des de la publicació al BOP puguin consultar l’expedient i, si s’escau,
formular les al.legacions que considerin.
Tercer.- Cas que no hi hagi al.legacions, l’acord d’aprovació esdevindrà definitiu
sense necessitat d’adoptar-ne cap altre. En cas que hi hagi al.legacions hauran
de ser resoltes pel Ple.
Quart.- Notificar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local i a
l’Ajuntament de Puigcerdà, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
4.- ADHESIÓ AL PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA DE CATALUNYA (EXP.84/15)
Vist que la LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, estableix que la transparència en l’activitat
pública és un dels seus pilars bàsics, entenent la transparència com una
obligació a càrrec de l’Administració, que ha de facilitar de manera proactiva –
és a dir, sense necessitat de demanda expressa– la informació sobre dades i
continguts de diversa naturalesa que són referencials respecte de la seva
organització, funcionament, presa de decisions més importants i la gestió dels
recursos públics.
Atès que la Llei determina d’una manera molt àmplia els diversos continguts de
l’obligació de transparència (informació institucional i organitzativa, gestió
econòmica i pressupostària, informació de rellevància jurídica, programació i
planificació, contractació pública, activitat subvencional, etc.), i les regles a les
quals resta sotmesa, especialment aquelles que han de garantir el seu fàcil
accés, consulta i comprensió, la seva neutralitat, la seva actualització, així com
els límits que deriven de la protecció d’altres drets.
Vist que els subjectes obligats han d’adoptar les mesures necessàries per a
facilitar a les persones el coneixement de la informació pública i que la
informació subjecta al règim de transparència s’ha de fer pública en les seus
electròniques i els llocs web dels subjectes obligats, d’una manera clara,
estructurada i en format reutilitzable.

Donat que l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya no disposa dels mitjans
necessaris per crear una aplicació informàtica que doni resposta als
requeriments de la Lle de transparència.
Atès que aquestes obligacions entren en vigor a partir de l’u de gener de 2016 i
que la Generalitat de Catalunya posa a disposició dels Ajuntaments de
Catalunya el Portal de la Transparència de Catalunya a fi de donar compliment
a les prescripcions de la Llei 19/2014.
D’acord amb aquests antecedents, el Ple, per unanimitat dels membres
assistents a la sessió, ACORDA:
Primer.- Sol.licitar l’adhesió al portal de la Transparència de Catalunya i
presentar al Consorci AOC una sollicitud d'alta al Servei.
Segon.- Acceptar les condicions generals i especifiques que regulen la
prestació del Servei per part del Consorci AOC i que es troben publicades a la
seva seu electrònica www.seu.cat/consorciaoc.
Tercer.- Habilitar al Consorci AOC com a encarregat del tractament de les
dades de caràcter personal a les quals pugui tenir accés en els termes
exposats en la sol.licitud d’alta.
Quart.- Facultar l’Alcalde tan àmpliament com en dret sigui possible per a la
redacció i signatura dels documents que siguin necessaris per a l’execució
d’aquests acords.
5.- APROVACIÓ CONVENI AMB ASP WIFI, SL PER LA INSTAL.LACIÓ DE
L’EQUIPAMENT NECESSARI PER DONAR COBERTURA WIFI AL MUNICIPI
(EXP.- 74/15).
Vist que el nucli de Queixans té molts problemes de servei d’accés a la xarxa
d’internet, per la qual cosa seria convenient millorar l’accessibilitat mitjançant
l’ús de tecnologia de Banda d’ampla per radiofreqüència WIFI CC.
Atès que ASPWIFI, SL, empresa especialitzada en el sector, està interessada a
proporcionar el referit servei al poble i als municipis veïns i s’ha mostrat
interessada a instal.lar els equips necessaris per la prestació del servei a la
zona on hi ha emplaçat el dipòsit conegut com de “l’arborètum de Queixans”.
Vist que l’article 30 de la Llei 9/2014, de nou de maig de Telecomunicacions,
estableix:
“Artículo 30. Derecho de ocupación del dominio público.
Los operadores tendrán derecho, en los términos de este capítulo, a la
ocupación del dominio público en la medida en que ello sea necesario para el
establecimiento de la red pública de comunicaciones electrónicas de que se
trate.

Los titulares del dominio público garantizarán el acceso de todos los
operadores a dicho dominio en condiciones neutrales, objetivas, transparentes,
equitativas y no discriminatorias, sin que en ningún caso pueda establecerse
derecho preferente o exclusivo alguno de acceso u ocupación de dicho dominio
público en beneficio de un operador determinado o de una red concreta de
comunicaciones electrónicas. En particular, la ocupación o el derecho de uso
de dominio público para la instalación o explotación de una red no podrá ser
otorgado o asignado mediante procedimientos de licitación.”
Vista la proposta de conveni a signar entre l’Ajuntament i ASP WIFI, SL que
consta a l’expedient a fi de regular la referida qüestió.
De conformitat amb l’articles 86 i 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procedimient Administratiu
Comú, el Ple per unanimitat dels sis membres assistents a la sessió dels set
que en dret formen la Corporació, ACORDA:
Primer.- Aprovar el CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE
CERDANYA I ASP WIFI, SL que consta a l’expedient.
Segon.- Exposar al públic aquest acord, amb anunci al BOP de Girona i al tauló
d’anuncis de l’Ajuntament, per termini d’un mes, als efectes de consulta,
examen i, si s’escau, presentació de reclamacions i suggeriments.
Tercer.- Cas que no hi hagi al.legacions, l’acord d’aprovació esdevindrà definitiu
sense necessitat d’adoptar-ne cap altre. En cas que hi hagi al.legacions hauran
de ser resoltes pel Ple.
Quart.- Facultar l’Alcalde per a la signatura del Conveni i de qualsevol altre
document i/o acte necessari per a l’execució d’aquest acord.
Cinquè.- Notificar aquest acord a ASP WIFI, SL .
6.- DONACIÓ DE COMPTES APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 2 DEL PRESSUPOST 2015 (EXP.- 26/15)
Per l’Alcaldia s’informa que l’expedient referent a l’aprovació inicial de
l’Expedient de Modificació de crèdits núm. 2 del Pressupost General 2015 ha
estat exposat al públic durant un termini de 15 DIES HÀBILS, des del dia
13/10/2015 al dia 2/11/2015, i que s’ha publicat l’anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Girona núm. 196 de data 9/10/2015 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 29/09/2015, l’
Expedient de Modificació de crèdits núm. 2 del Pressupost General 2015
(EXP.- 26/15) resta definitivament aprovat en data 3 de novembre de 2015.
El Ple es dóna per assabentat.

7.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 3/15
73/15).

(EXP.-

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

929/121

929/130

929/143
160/421
920/624

INGRESSOS
Descripció
Recuperació part
extra Nadal 2012
func
Recuperació part
extra Nadal 2012
laboral fixe
Recuperació part
extra Nadal 2012
altres laborals
“Canon vertidos
CHE”
Adquisició
vehicle i pala
TOTAL

Increment

Aplicació

Descripció

Increment

1.000,00 €

870

Romanent de
Tresoreria

1.000,00 €

450,00 €

870

Romanent de
Tresoreria

450,00 €

600,00 €

870

6.000,00 €

870

15.000,00 €
23.050,00 €

870

Romanent de
Tresoreria
Romanent de
Tresoreria
Romanent de
Tresoreria
TOTAL

600,00 €
6.000,00€
15.000,00 €
23.050,00 €

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. 3 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. Josep Serret, demana la paraula i pregunta si amb l’adquisició
del vehicle amb pala ens podrem estalviar el tractor que treia neu als carrers
dels nuclis. L’Alcalde, Sr. Ramon Chia respon que sí.
8.- APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST ANY 2016 (EXP.- 123/15).
Vist que en compliment d'allò que disposa l'apartat 1.a) de l'Art. 168 del Text
Refós de la Llei 39/88, s’ha procedit a la formació del Pressupost de
l'Ajuntament corresponent a l'any 2016, incorporant a l’expedient tots els
documents indicats per a la normativa vigent (art. 168 TRLHL) que inclou
previsions ingressos i despeses, les Bases d’Execució del mateix, la plantilla
de personal i l’oferta pública d’ocupació i l’annex d’inversions per l’any 2016.
Vist que el Pressupost apareix anivellat per import total d’ 840.000,00€ segons
el desglòs que consta a l’expedient.
De conformitat amb aquests antecedents, el Ple, amb quatre vots a favor dels
regidors d’IpFC-AM i Bloc Municipal i dos abstencions dels regidors de CIU
assistents a la sessió, S’acorda:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient del Pressupost de l’Ajuntament per al
2016, que inclou previsions ingressos i despeses, l’annex d’inversions, les
Bases d’execució, la plantilla de personal i l’oferta pública d’ocupació, de
conformitat amb els articles 112 del TRLBRL i 162 i següents TRLHL.
Segon.- Exposar al públic aquest acord, amb anunci al BOP de Girona i al tauló
d’anuncis de l’Ajuntament, per temini de quinze dies hàbils, als efectes
d’examen i presentació de reclamacions i suggeriments.
Tercer.- Que en el supòsit de que no sigui presentada cap reclamació ni
suggeriment en el tràmit d’informació pública aquest acord d’aprovació inicial
de l’Expedient de Pressupost de l’Ajuntament per al 2016 quedarà elevat a
definitiu, sense necessitat d’adoptar-ne cap altre d’exprés, donant-ne compte al
Ple a la sessió immediatament posterior.

Quart.- Facultar al Sr. Alcalde tant àmpliament com en dret sigui possible per a
la realització dels tràmits necessaris per a l'execució del present acord.
La regidora Sra. Maria Garreta demana la paraula i manifesta que creu que el
pressupost s’havia d’haver mirat entre tots. Que no han tingut temps de mirarlo. El Sr. Josep Serret diu que els hi hagués agradat poder-lo mirar amb calma
que no han pogut mirar amb deteniment el pressupost i que per això
s’abstenen.
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 pels regidors assistents a la sessió.
ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA
Respecte a l’afer que es detalla a continuació i atès que no ha estat inclòs a
l’ordre del dia, i per tal d’evitar una demora innecessària en la resolució de
l’assumpte, l’Alcalde proposa la inclusió d’aquest punt dins l’ordre del dia. Un
cop comentat aquest afer, el Ple, per unanimitat, acorda ratificar la inclusió
d'aquest punt dins l'ordre del dia d’aquesta sessió havent quedat constatada la
seva urgència d’acord amb els articles 82.3 i 83 del ROF:
“APROVACIÓ RECTIFICACIÓ INVENTARI GENERAL DE BÉNS DE LA
CORPORACIÓ PER A LA INCLUSIÓ DE LES FINQUES ANOMENADES LA
RECTORIA i L’HORT DE LA RECTORIA D’URTX (EXP.-49/15 bis)”.
Sobre aquest assumpte seguidament s’adopta el següent acord:
APROVACIÓ RECTIFICACIÓ INVENTARI GENERAL DE BÉNS DE LA
CORPORACIÓ PER A LA INCLUSIÓ DE LES FINQUES ANOMENADES LA
RECTORIA i L’HORT DE LA RECTORIA D’URTX (EXP.-49/15 bis).
Per part de la Secretaria municipal s’ha preparat la documentació pertinent
corresponent a la rectificació de l’inventari general de béns de l’Ajuntament per
a la inclusió a l’inventari de les finques anomenades LA RECTORIA i L’HORT
DE LA RECTORIA D’URTX (EXP.-49/15 bis).
D'acord amb l’article 222.3 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,
correspon al Ple l’aprovació de la rectificació de l’inventari general de béns.

Per tot això, el Ple, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- APROVAR la rectificació de l’inventari general de béns de la
corporació, per a la inclusió a l’inventari de les finques anomenades LA
RECTORIA i L’HORT DE LA RECTORIA D’URTX (EXP.-49/15 bis), segons el
detall que consta a l’expedient.
Segon.- REMETRE còpia de l’esmentat inventari al Departament de
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a la
Subdelegació del Govern.
C.- DONACIÓ DE COMPTES I RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, RESOLUCIONS
DE LA JUNTA DE GOVERN DES DE LA DARRERA SESSIÓ DEL PLE.
Tot seguit per l’Alcalde es dóna compte de les resolucions adoptades per la
Junta de Govern en la sessió de data 13 d’octubre de 2015, de la qual 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:
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30/09/2015
02/10/2015

EXP. 75/15
BIS
LO 26/15

06/10/2015

LO 27/15

07/10/2015

EXP 67/15

Sollicitud Pla de serveis programa "BEenerG!" de la Diputació de
Girona.
Llicència d'obres per arranjar mur exterior de la vivenda situada
front el C/ Major, 3 de Queixans. Montserrat Sans Roig
Llicència d'obres per arranjar coberta de la casa 8 de la Comunitat
de propietaris de la Illa 7 de Soriguerola. Pissares Pirineus,SL
Convocatòria Junta Govern ordinària octubre.
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09/10/2015

LO 28/15

90

14/10/2015

EXP. 12/15

91

16/10/2015

LO 30/15

Llicència d'obres per enderrocar envà de la cuina vivenda situada
front C/ Ajuntament, 2 casa 3 del Vilar d'Urtx. Jordi Gamez Picon.
Baixa de vehicles al padró fiscal de l'IVTM per transferència de
propietat. Núria Chía Trilles i Ramon Chía Gálvez.
Llicència d'obres per canviar i netejar reixes del càmping. Camí de
Queixans a Urtx, SN. Queixans. Càmping Queixans,SL

92

23/10/2015

Exp 13/15
ter

Autorització Consell Comarcal contractació i execució obres
camins.
Llicència d'obres per tancar porxo de la vivenda de la seva propietat
situada front el C/ Mas d'en Serra,10 de Queixans. Ferran Figuera
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04/11/2015

LO 31/15
Llicència d'obres per a la construcció d'una cambra de calderes per
dos habitatges de la vivenda de la seva propietat situada al
c/Rufaca, 6 d'Escadarcs. Mobles Muños Clapes,SL

94

04/11/2015

LO 32/15

95

09/11/2015

96

11/11/2015

Exp. 80/15

97

12/11/2015

98

13/11/2015

Exp. 100/14 Sol.licitud inclusió nova actuació PUOSC. Programa Diputació.
Llicència d'obres per arranjar coberta de la vivenda situada front el
Camí vell d'Alp a Puigcerdà, 2 porta 4 del Vilar d'Urtx. Francesc
Homs Ferret
LO 33/15

99

16/11/2015

LO 35/06

100

27/11/2015

LO 34/15

Exp. 10/15

101

30/11/2015

LO 35/15

102

02/12/2015

Exp. 86/15

Sollicitud subvencions en matèria de gestió forestal sostenible.
Generalitat de Catalunya.
Adhesió tarifa simplificada Societat General d'Autors i Editors
(SGAE).

Assabentat Primera ocupació 2 habitatges C/ Rufaca, 2
d'Escadarcs. Mobles Muñoz Clapés, SL.
Llicència d'obres per enderroc parcial habitatge i reconstrucció mur
hort. C/ Major, 22 del Vilar d'Urtx. Surroca y Cia,SL
Llicència d'obres per construcció de bany a la vivenda del C/ Mas
d'en Serra, 10 de Queixans. Lluis Ricart Tortorici.
Adquisició vehicle pick-up amb pala llevaneus.
Llicència d'obres per obertura,reposició i tancament de rasa per
l'estesa de línia subterrània de baixa tensió . C/ Carlit, 4 El Vilar
D'urtx. Endesa Distribucción Electrica
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03/12/2015

LO 36/15

104

15/12/2015

EXP.- 77/15 Convocatòria Ple ordinari desembre.

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.
E.- TORN OBERT DE PARAULES.
El regidor Sr. Josep Serret demana la paraula i pregunta si s’ha acabat
d’arranjar la vivenda del davant de l’Ajuntament que es va començar arranjar
L’Alcade respon que no s’hi ha fet res.
El Sr. Josep Serret pregunta que quan s’arranjarà el camí vell d’Escadarcs a
Estoll que s’havia aprovat fer. L’Alcalde, Sr. Chia respon que hi havia un
pressupost d’uns 6000.-Euros i que el Consell Comarcal en pagava només uns
3000.-Euros. Que es va considerar que el pressupost era massa alt i primer
s’arranjarà la Carretera de les Pereres a Montagut que hi ha algun sot força
gros. A la primavera està previst fer el Camí Vell d’Estoll a Escadarcs però que

no es farà com s’havia previst. S’havia previst fer uns 15 o 20 cms i pensa que
és massa i que les bicicletes o la gent passejant podrien patinar. Que amb 4 o
5 cms pensa que n’hi ha prou. El Sr. Serret diu que s’havia previst posar més
terra per tal de no gratar les parets existents i que si es pitja bé la gent no ha de
patinar. Si es grata massa les parets poden caure. L’Alcalde respon que amb
menys terra ja quedarà bé.
La regidora Sra. Maria Garreta pregunta que si la dinamització del parc de salut
es seguirà fent. L’alcalde respon que sí, que continuarà igual. La Sra. Garreta
pregunta quan s’arranjarà la bicicleta del parc de salut i que també hi ha una
altra peça trencada i que s’hauria de repassar tots els elements. L’Alcalde
respon que estaven pendents que la Diputació ho resolgués amb l’empresa que
va fer la instal.lació però com que ja fa massa temps, l’Ajuntament se
n’encarregarà.
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta.
El secretari

Vist i plau
L'alcalde

