ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE
CERDANYA CELEBRADA EN DATA 21/02/2013

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm: 1/2013
Caràcter: ordinària
Data: 21 de febrer de 2013
Horari: de 18:15 a 19:45 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. Aquest regidor s’incorpora a la sessió a les
18:25 hores quan s’està tractant el segon punt dels assumptes de tràmit
de l’ordre del dia “(2.- SOL.LICITUD D’APLICACIÓ VALORS CADASTRALS DELS
BÉNS IMMOBLES URBANS DELS COEFICIENTS QUE ESTABLEIXI LA LLEI DE
PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER AL 2014 (EXP.- 5/13 BIS)”.

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

Ramon Chia Galvez.
Joaquim Vera Garrote.
Esteban Baqué Vidal.

Regidors electes 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, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
El sr. Alcalde pregunta als membres del Ple si algú té alguna esmena a fer a l’
acta de la sessió anterior celebrada en data 17/12/2012 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.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE CESSIÓ GRATUÏTA D’UN
DESFIBRILLADOR A L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA
PER PART DE L’ORGANISME DE SALUT PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE
GIRONA (DIPSALUT). (EXP. 42/11 TER)
Atès que Dipsalut en el seu Catàleg de Serveis 2009-2010 inclou el programa
de promoció de la salut Pm05 “Programa Girona, territori cardioprotegit”.
Vist que el Pm05 preveu la implantació de desfibrilladors automàtics fixes i
mòbils arreu de la demarcació de Girona per reduir el temps d’intervenció en
cas de mort sobtada.
Atès que la sollicitud d’un desfibrillador inclou la cessió gratuïta del bé, la
formació específica per al seu ús i la gestió integral del control, la vigilància, la
informació i el manteniment de la xarxa de desfibrilladors durant quatre anys
així com la reposició periòdica dels elèctrodes i la reparació o substitució
immediata de l’aparell en cas d’incidència.
Donat que l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya està adherit al Catàleg de
Serveis de Dipsalut.
Vist que l'Ajuntament de Fontanals de Cerdanya va presentar la sollicitud per a
l’adquisició de 3 desfibrilladors fixos dins el programa Pm05 “Girona, territori
Cardioprotegit” i que, ateses les disponibilitats, Dipsalut ha acordat la cessió de
només un desfibrillador.
Per tot això, el Ple municipal, per unanimitat dels sis membres assistents a la
sessió dels set que en dret formen la Corporació, ACORDA:
Primer. Aprovar el conveni de cessió gratuïta d’un desfibrillador fix entre
l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) i l’Ajuntament
de Fontanals de Cerdanya, el text del qual és el que consta a l’expedient.

Segon. Facultar l’alcalde per signar els documents que siguin necessaris per
formalitzar aquest acord.

2.- SOL.LICITUD D’APLICACIÓ VALORS CADASTRALS DELS BÉNS
IMMOBLES URBANS DELS COEFICIENTS QUE ESTABLEIXI LA LLEI DE
PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER AL 2014 (EXP.- 5/13 BIS).
Vist que els valors cadastrals de l’Impost de Béns Immobles de naturalesa
urbana de Fontanals de Cerdanya es van fixar fa més de vint anys i que els
seus valors estant totalment desfassats.
Atès que l’article 32 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario estableix:
“Artículo 32. Actualización de valores catastrales.
1. Las leyes de presupuestos generales del Estado podrán actualizar los valores catastrales
por aplicación de coeficientes, que podrán ser diferentes para cada uno de los grupos de
municipios que se establezcan reglamentariamente o para cada clase de inmuebles.
2. Asimismo, las leyes de presupuestos generales podrán actualizar los valores catastrales de
los inmuebles urbanos de un mismo municipio por aplicación de coeficientes en función del año
de entrada en vigor de la correspondiente ponencia de valores del municipio.
Los Ayuntamientos podrán solicitar la aplicación de los coeficientes previstos en este apartado
cuando concurran los siguientes requisitos:
a. Que hayan transcurrido al menos cinco años desde la entrada en vigor de los valores
catastrales derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva de carácter
general.
b. Que se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y
los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes,
siempre que afecten de modo homogéneo al conjunto de usos, polígonos, áreas o
zonas existentes en el municipio.
c. Que la solicitud se comunique a la Dirección General del Catastro antes del 31 de
enero del ejercicio anterior a aquel para el que se solicita la aplicación de los
coeficientes.
Corresponde al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas apreciar la concurrencia de
los requisitos enumerados en el párrafo anterior, mediante orden ministerial que se publicará

en el "Boletín Oficial del Estado" con anterioridad al 30 de septiembre de cada ejercicio, en la
que se establecerá la relación de municipios concretos en los que resultarán de aplicación los

coeficientes que, en su caso, establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio siguiente.
La aplicación de los coeficientes previstos en este apartado, excluirá la de los coeficientes de
actualización a que se refiere el apartado uno de este artículo”.

Atès que enguany, el termini per a la sol.licitud d’actualització dels valors, s’ha
ampliat fins l’u de març de 2013.
Atès que es compleixen els requisits establerts per sol.licitar l’actualització dels
valors cadastrals, el Ple per sis vots a favor dels regidors de CIU i END-CERD i
un vot en contra del regidor d’IFC-AC-PM, ACORDA:
Primer.- Sol.licitar a la Direcció General del Cadastre l’aplicació dels valors
cadastrals dels béns immobles urbans de Fontanals de Cerdanya, dels
coeficients que estableixi la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any
2014.
Segon.- Facultar a l’alcalde tan ampliament com en dret sigui possible per a
l’execució d’aquest acord.

3.- MODIFICACIÓ DEL CARTIPAS MUNICIPAL (EXP.-2/13)
Vist que en data cinc de juliol de 2011 va tenir lloc la sessió extraordinària
d’organització del Ple municipal.
Atès que des d’aquell moment, l’ajuntament de Fontanals de Cerdanya ha estat
governat per la coalició formada pels grups municipals CIU i END-CERD.
Donat el balanç altament positiu que es fa de l’esmentada coalició i atès que
per tal de donar un nou impuls al govern municipal caldria modificar el cartipàs
municipal per donar una resposta més ràpida i eficaç a les necessitats
municipals.
De conformitat amb els articles 19 i ss de la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local; 47 i ss 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; 46 i ss del Reial Decret Legislatiu 781/86 de 18 d'abril, pel qual
s'aproven les disposicions legals vigents en matèria de règim local, 35 i ss. del
Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, per
sis vots a favor dels regidors de CIU i END-CERD i un vot en contra del regidor
d’IFC-AC-PM, ACORDA:
Primer.- Modificar el cartipàs municipal de conformitat i amb els acords que es
detallen a continuació.

Segon.- Mantenir la vigència del cartipàs aprovat en la sessió organitzativa de
l’ajuntament de data 5/07/2011 per la resta d’acords del cartipàs que no es
modifiquen tot seguit.
A).- FIXACIÓ PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE.
Vist el que disposa l’article 46.2 a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les Bases de Règim Local i l’article 98 a) 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; i l’article 78 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Decret 2568/86 de 28 de novembre,
S’ACORDA:
Primer.- Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació es
celebraran trimestralment, i tindran lloc el segon dilluns no festiu del mes que
correspongui, a les 13:00 hores a la Sala de Sessions de l’Ajuntament, o lloc
habilitat a l’efecte.
Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per posposar o avançar la celebració de les
sessions ordinàries del Ple, dintre del mateix mes de la seva celebració, quan
el dia fixat sigui festiu o la gestió dels assumptes municipals així ho aconselli.
La primera sessió ordinària del Ple serà el mes de maig.
B).- CREACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN.
De conformitat amb les atribucions que confereixen els articles 20.1 b) de la
Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 48.1 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, 22 del Reial Decret Legislatiu 781/86,
de 18 d'abril pel qual s'aproven les disposicions legals vigents en matèria de
Règim Local i 35 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, i a fi d’agilitzar la tramitació d’expedients, S’ACORDA:
PRIMER.- Crear la JUNTA DE GOVERN de l'Ajuntament de Fontanals de
Cerdanya, la qual estarà integrada per l’Alcalde i dos regidors.
SEGON.- És atribució pròpia i intransferible de la Junta de Govern assistir a
l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions. Així mateix la JUNTA DE
GOVERN tindrà les atribucions que li delegui l'Alcalde o el Ple i les que li
reconegui la legislació.
TERCER.- Establir que les sessions ordinàries de la JUNTA DE GOVERN de la
Corporació es celebraran mensualment, sempre i quan hi hagi assumptes a
tractar i les sessions extraordinàries o urgents quan ho decideixi el Sr.
Alcalde.
Les Sessions ordinàries tindran lloc el primer dimarts no festiu de cada mes a

les 19:00 hores a la Sala de Sessions de l’Ajuntament o lloc habilitat a l’efecte.
QUART.- Facultar el Sr. Alcalde per posposar o avançar la celebració de les
sessions ordinàries de la JUNTA DE GOVERN, quan el dia fixat sigui festiu o la
gestió dels assumptes municipals així ho aconselli.
C) DONACIÓ DE COMPTES DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA EN
MATÈRIA DE NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE
Per l’Alcaldia es dóna compte del decret núm. 14 de data 15/02/2013, que és
llegit pel Secretari de la Corporació:
DECRET D’ALCALDIA NÚM. 14 DE DATA 15/02/2013
De conformitat amb les atribucions que em confereixen els articles 23.3 de la
Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; 55 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; 22 del Reial Decret Legislatiu 781/86
de 18 d'abril, pel qual s'aproven les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, 46 i ss. del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Corporacions Locals,
RESOLC:
PRIMER.- Designar com a Tinents d'Alcalde els següents regidors,
1er Tinent d’Alcalde: Sra. Maria Garreta i Baqué
2on Tinent d’Alcalde: Sr. Ramon Chia i Galvez.
SEGON.- És funció dels Tinents d'Alcalde substituir l'Alcalde per ordre
de nomenament, en cas de vacant, absència o malaltia, assumir la totalitat de
les seves atribucions i prerrogatives i ser, alhora, responsables dels actes de
govern dictats durant la substitució. Igualment els correspondrà exercir
transitòriament la Presidència de la Corporació o la seva representació quan
hi hagi alguna causa que impedeixi la presència personal de l'Alcalde, a l'hora
de sessions o actes concrets.
TERCER.- El que es disposa anteriorment serà sense perjudici de les
atribucions genèriques o específiques que els pugui delegar l'Alcalde.
QUART.- Donar compte del present Decret al Ple de l'Ajuntament en la
primera sessió que celebri, que es publiqui en el Butlletí Oficial de la
Província i que es notifiqui als regidors interessats.
CINQUÈ.- Aquest Decret entrarà en vigor a partir del mateix dia de la

seva signatura.
En aquest mateix acte els regidors es donen per assabentats, tots els regidors
es donen per notificats, acceptant el càrrec els designats.

D) NOMENAMENT D’INTEGRANTS DE LA JUNTA DE GOVERN PER
DECRET D’ALCALDIA.
Tot seguit l’Alcalde procedeix a adoptar el següent decret pel qual nomena els
integrants de la JUNTA DE GOVERN, estableix el règim de sessions i convoca
sessió constitutiva de la mateixa, i procedeix a donar-ne compte al Ple:
DECRET D’ALCALDIA NÚM. 15 bis DE DATA 21/02/2013
De conformitat amb els articles 23 i 46 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local, 54 i 99 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, 22 del Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d'abril pel qual
s'aproven les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local i 52, 53 i
112 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
i l'acord de Creació de la JUNTA DE GOVERN adoptat pel Ple de l'Ajuntament
en data d’avui,
RESOLC
PRIMER.- Que la JUNTA DE GOVERN de l'Ajuntament de Fontanals de
Cerdanya presidida per aquesta Alcaldia sigui integrada pels Regidors
següents:
Sra. MARIA GARRETA i BAQUÉ
Sr. RAMON CHIA GALVEZ.
SEGON.- És atribució pròpia i intransferible de la Junta de Govern assistir a
l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions. Així mateix la JUNTA DE
GOVERN tindrà les atribucions que li delegui l'Alcalde o el Ple i les que li
reconegui la legislació.
TERCER.- La JUNTA DE GOVERN celebrarà sessió constitutiva el dia 26 de
febrer de 2013, a les 19:00 hores.
En aquest mateix acte els regidors es donen per assabentats, tots els regidors
es donen per notificats, acceptant el càrrec els designats.

E).- DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN.
DONACIÓ DE COMPTES DE LES COMPETÈNCIES D’ALCALDIA QUE ES
DELEGUEN A LA JUNTA DE GOVERN.
Vist el que disposen els articles 22.4 i 23.2 b) de la Llei 7/85, de 2 d'abril; 52.4 i
54.2 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; 51, 52, 114 i ss. del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, aprovat per Decret 2568/86 de 28 de novembre.
Atès que per tal d’agilitzar la tramitació d’expedients és necessari que el Ple
adopti un acord de delegació de Competències en favor de la JUNTA DE
GOVERN, S’ACORDA:
PRIMER.- Delegar en la Junta de Govern, les següents atribucions:
a) L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de la
Corporació en matèries de competència plenària.
b) La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.
c) Les contractacions i concessions de tota classe, la competència de les quals
estigui atribuïda al Ple de la Corporació.
d) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la
seva contractació o concessió el Ple.
e) Adquisició de béns i drets, la competència dels quals estigui atribuïda al Ple
de la Corporació.
f) Acordar la desafectació de béns de domini públic i comunals de conformitat
amb l’article 24 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
reglament del patrimoni dels ens locals (RPEL).
g) Acordar les mutacions demanials.
h) Acceptació de béns a títol lucratiu sotmesos a condició de conformitat amb
l’article 31 RPEL.
i) Els actes d’alienació, gravamen o cessió de béns que no siguin els que
determina l’article 41.2 RPEL.
j) L’acord d’alienació per permuta de béns patrimonials
k) L’aprovació, la rectificació i la comprovació de l’inventari general
l) Acordar l’atermenament de béns immobles.
m) L'exercici de totes aquelles altres competències municipals que siguin
competència del ple i que no requereixin per la seva aprovació una majoria
especial ni siguin indelegables segons la normativa vigent.
SEGON.- Les delegacions atorgades requeriran, per la
seva eficàcia,
l'acceptació de l'òrgan delegat, que podrà ser tàcita transcorreguts tres dies
hàbils des de la notificació, segons disposa l'art. 114.1 del RD 2568/1986,
de 28 de novembre, i tindrà efectes a partir del dia següent al de la data
d'aquest acord.

TERCER.- D'aquest acord es donarà compte a la Junta de Govern en la
primera sessió que se celebri, procedint-se a la seva publicació al B.O.P. de
Girona.

Tot seguit l’Alcalde procedeix a adoptar el següent decret pel qual delega a la
JUNTA DE GOVERN determinades competències i procedeix a donar-ne
compte al Ple:
DECRET D’ALCALDIA NÚM. 15 ter DE DATA 21/02/2013
Vist el que disposen els articles 21.3 i 23 de la Llei 7/85; de 2 d'abril, 53.3, 54 i
56 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; 43, 51, 114 i ss. del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, aprovat per Decret 2568/86 de 28 de novembre, i en virtut de les
facultats que tinc conferides legalment
R E S O L C:
PRIMER.- Delegar en la Junta de Govern, les següents atribucions:
A) EN MATÈRIA D'ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS
a) Nomenar el tribunal de selecció del personal funcionari, o laboral, i
aprovar les llistes d'aspirants admesos i exclosos i fixació de les dates
de selecció.
b) Nomenar funcionaris o contractar personal indefinit, en virtut d'oposició,
concurs-oposició, o concurs, a proposta del Tribunal Qualificador, i
resoldre i adjudicar els guanyadors de concursos i les beques de durada
igual o superior a un any.
c) Aprovar l’oferta d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla
aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del
personal i per als Concursos de provisió de llocs de treball.
B) EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ, HISENDA I PATRIMONI.
a) Aprovar la devolució d'avals bancaris. No es delega la devolució dels
avals i les fiances dipositades en concepte de garantia per a la correcta
gestió dels enderrocs que es dipositin de conformitat amb els
mecanismes establerts en els decrets 201/1994 i 161/2001, reguladors
dels enderrocs i altres residus de la construcció.
b) Autoritzar l'ús del domini públic, d'acord amb les ordenances, sempre
que dites autoritzacions es refereixin a usos d'escassa entitat o

durada, o els recollits a l'art. 57, 2n. del Reglament de Patrimoni dels
Ens Locals (Decrets 336/988).
c) Acordar, sense perjudici de les facultats de gestió de l'Alcaldia, la
sollicitud de subvencions d'organismes, institucions
i
entitats,
públiques o privades, i acceptar les que no siguin competència del Ple.

C) EN MATERIA D'URBANISME.
a) La concessió de llicències d'obres majors de pressupost superior a
300.000,00.-Euros.
b) Aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística
(Projectes de Compensació, de Reparcellació, d’Expropiació,
Delimitació d’Unitats d’Actuació, Canvis de sistema d’actuació, Estatuts i
Bases de Compensació, etc.)
c) Aprovació inicial d’instruments de planejament de desplegament del Pla
General (PAU, PE. PPO i EP).
SEGON.- Les delegacions atorgades requeriran, per la seva eficàcia,
l'acceptació de l'òrgan delegat, que podrà ser tàcita transcorreguts tres dies
hàbils des de la notificació, segons disposa l'art. 114.1 del RD 2568/1986,
de 28 de novembre, i tindrà efectes a partir del dia següent al de la data
d'aquest Decret.
TERCER.- D'aquest decret es donarà compte a la Junta de Govern i al
plenari municipal en la primera sessió que se celebri, procedint-se a la seva
publicació al B.O.P. de Girona.
El Ple es dóna per assabentat.
F) NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ ALS
ÒRGANS COL.LEGIATS, QUE SIGUIN DE COMPETÈNCIA DEL PLE.
Vist que amb posterioritat a la sessió organitzativa del Consistori de data
5/07/2011, l’ajuntament s’ha adherit a Associació de Municipis per la
Independència.
Atès que es considera convenient mantenir la resta de nomenaments efectuats
durant la sessió organitzativa.
D’acord amb el que disposa l’article 38 c) Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, S’ACORDA:
Primer.- Efectuar els següents nomenaments:

Òrgan Col.legiat
Titular
Associació de Municipis per la Independència

Representants
Suplent

Josep Serret Mills Joaquim Vera Garrote

Segon.- Mantenir la resta de nomenaments efectuats a la sessió d’organització
de data 5/07/2011.
Tercer.- Notificar aquest acord als regidors nomenats. En aquest mateix acte
els regidors nomenats es donen per notificats i accepten el càrrec.
Quart.- Comunicar aquest acord a l’entitat esmentada”.

Seguidament el regidor, Sr. Jordi Pereiro passa a explicar el seu vot en contra i
manifesta que no està d’acord amb que els Plens es facin cada tres mesos,
que pensa que s’han de fer més sovint com fins ara perquè hi hagi una major
participació. Tampoc està d’acord amb que les decisions que fins ara les
prenien set persones en Ple ara només les decideixin tres persones en junta de
Govern.
El regidor, Sr. Esteve Baqué pren la paraula i diu que en el darrer Ple el Sr.
Jordi Pereiro es va queixar amb raó de què no s’havia complert el termini per
fer Ple. A vegades no hi ha prou assumptes a tractar per fer Ple cada mes i per
tal de complir amb els terminis s’ha cregut convenient fer els plens cada tres
mesos.
L’Alcalde, Sr. Josep Serret diu que la creació de la Junta de Govern ha estat
una proposta seva amb el suport dels regidors del seu grup i també d’ENDCERD i que va destinada a agilitzar els assumptes municipals. Pel que fa a la
participació, l’Alcalde en el seu dia ja va dir al regidor Sr. Pereiro que tenia les
portes obertes per participar en el Govern per la qual cosa no pot sentir-se
arraconat.
El regidor Sr. Jordi Pereiro, dirigint-se al regidor Sr. Ramon Chia diu que quan
estava a l’oposició sempre es queixava de la Junta de Govern i que no entén
com ara li pot donar suport. El Sr. Chia diu que a vegades no hi ha assumptes
per tractar en Ple cada mes i també que no és el mateix que en altres
legislatures perquè ell sempre ha tingut les portes obertes i se li ha facilitat tota
la documentació que a demanat en tot moment.

4.- DONACIÓ DE COMPTES APROVACIÓ DEFINITIVA CONVENI ENTRE
L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA i l’ENTITAT URBANÍSTICA
DE CONSERVACIÓ DEL PLA PARCIAL SUP 13 “LA COMA” DE QUEIXANS
PER LA CONNEXIÓ AMB LA XARXA MUNICIPAL D’AIGUA I POSTERIOR
ALTA DELS PROPIETARIS AL SERVEI MUNICIPAL D’AIGUA (EXP.- 67/12)
Que l’expedient 67/12, referent al conveni a subscriure entre l’Ajuntament de
Fontanals de Cerdanya i l’ENTITAT URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓ DEL
PLA PARCIAL SUP 13 “LA COMA” DE QUEIXANS PER LA CONNEXIÓ AMB
LA XARXA MUNICIPAL D’AIGUA I POSTERIOR ALTA DELS PROPIETARIS
AL SERVEI MUNICIPAL D’AIGUA (EXP.- 67/12) va ser aprovat inicialment pel
Ple de l’Ajuntament en data 19/10/2012.
Que aquest expedient ha estat exposat al públic durant el termini reglamentari,
des del dia 20 de novembre de 2012 fins al 20 de desembre de 2012, i que s’ha
publicat l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 221 de data
19/11/2012.
Durant l’esmentat termini d’exposició NO s’ha presentat cap al.legació per la
qual cosa, de conformitat amb l’acord del Ple de data 19/10/2012, resta
definitivament aprovat en data 21 de desembre de 2012.
El Ple es dóna per assabentat, manifesta la seva conformitat i faculta l’Alcalde
per a la signatura del conveni i per la realització dels tràmits necessaris per
l’execució de l’acord..
5.- APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS ENTITAT
URBANÍSTICA COL.LABORADORA DE CONSERVACIÓ DEL PLA PARCIAL
13 “LA COMA” DE QUEIXANS (EXP.- 133/12).
Vist que l’expedient referent a la modificació dels articles 24 i 26 dels Estatuts
de l’ENTITAT URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓ DEL PLA PARCIAL 13 “LA
COMA” DE QUEIXANS (EXP.- 133/12) es va aprovar inicialment pel Ple en
data 19/10/2012.
Atès que l’esmentat expedient ha estat exposat al públic durant un termini
d’UN MES, des del dia 16/11/2012 al dia 17/12/2012, i que s’ha publicat
l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 219 de data
15/11/2012, al diari de Girona de 14/11/2012 i al tauler d’anuncis d’aquest
Ajuntament.
Vist que durant l’esmentat termini d’exposició NO s’ha presentat cap al.legació.
D’acord aquests antecedents, l’article 119 del TRLUC i resta de normativa
concordant, el Ple, per unanimitat, ACORDA:

Primer.- Aprovar definitivament la modificació dels articles 24 i 26 dels Estatuts
de l’ENTITAT URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓ DEL PLA PARCIAL 13 “LA
COMA” DE QUEIXANS (EXP.- 133/12).
Després de l’aprovació, el redactat d’aquests articles serà el següent:
“Artículo 24.- QUORUM ESPECIAL
La remoción de los miembros de la Junta de Delegados, modificación de los Estatutos, fijación
de aportaciones extraordinarias por cuantía superior al 25% del último presupuesto anual
aprobado, y contratación de créditos, requerirá el voto favorable de los asociados que
representen, al menos, el 60% de las unidades de valor incorporadas a la Entidad.
Para la fijación de aportaciones extraordinarias por cuantía inferior al 25% del último
presupuesto anual aprobado, bastará con el voto favorable de asociados que representen las
4/5 partes de los votos presentes computados según lo previsto en el artículo 21.
Artículo 26 .- COTITULARIDAD Y REPRESENTACIÓN.

1. Los cotitulares de una finca o entidad de valor ejercitarán sus facultades de asociados a
tenor de lo previsto en el artículo 11 de estos Estatutos.
2. El asociado sólo podrá hacerse representar en la Asamblea General por su cónyuge,
ascendiente o descendiente, por otro asociado, o por persona que ostente poder conferido en
documento público. La representación deberá conferirse por escrito. Si no constare en
documento público, deberá ser especial para cada Asamblea, siendo igualmente válido en
este último caso su remisión por fax o correo electrónico”.

Segon.- Publicar aquest acord juntament amb el text íntegre dels articles
modificats al BOP.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats.
Quart.- Un cop efectuats els tràmits esmentats anteriorment, remetre una còpia
de l’expedient al Registre Entitats Urbanístiques Col.laboradores als efectes
oportuns.
Cinquè.- Facultar a l'Alcalde per l'adopció de totes aquelles mesures que siguin
necessàries per a l'execució d'aquest acord.

6.- DONACIÓ DE COMPTES APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE
ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE A LES PERERES, QUEIXANS I URTX.
FASE II (EXP.- 93/12).
Per l’Alcaldia s’informa que aprovat inicialment pel Ple en sessió de data
17/12/2012, el Projecte d’obres denominat “ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE
A LES PERERES, QUEIXANS I URTX. FASE II”, amb un pressupost de
214.581,57.-EUROS IVA inclòs, redactat a instàncies municipals per l’enginyer
tècnic d’obres públiques, Sr. Maties Domenjó Manaut , de conformitat amb la
normativa vigent, ha estat exposat al públic durant un termini de TRENTA
DIES HÀBILS, des del dia 7 de gener de 2013 al dia 15 de febrer de 2013, i
que s’ha publicat l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 3 de
data 4/01/2013 i al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, i no havent-se
presentat al.legacions en el tràmit d’informació pública, de conformitat amb
l’acord del Ple de 17/12/2012, resta definitivament aprovat en data 18 de febrer
de 2013. El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentada i manifesta la seva
conformitat.
7.- APROVACIÓ DEFINITIVA COMPTE GENERAL ANY 2011 (EXP.- 21/12).
Atès que s’ha elaborat el Compte General d’aquest Ajuntament corresponent a
l’exercici 2011 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 la 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 2011.
b) Compte de Resultats a 31/12/2011.
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 17 de desembre de
2012, i que s’ha exposat al públic durant un termini de 15 DIES HÀBILS I VUIT
MÉS, des del dia 27 de desembre de 2012 al dia 29 de gener de 2013, i que

s’ha publicat l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 245 de
data 24/12/2012 i al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament.
Vist que durant l’esmentat termini d’exposició 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 sis vots a favor dels regidors de CIU i d’ENDCERD i una abstenció del regidor de IFC-AC-PM, ACORDA:
Primer.- Aprovar el Compte General del Pressupost 2011, 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.

8.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 1/2012 (EXP.97/12).
Vista la Memòria de l’Alcaldia de modificació de crèdits en el pressupost 2012,
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 2012.
Atès que per fer front a les citades despeses seria necessari ampliar o dotar
diverses aplicacions de despeses i que el finançament d’aquests increments es
faria en base al romanent de tresoreria de l’any anterior.
Vist que les modificacions necessàries són les que es desglossen a
continuació:
DESPESES
Aplicació Descripció

3/226
9/359
1/465
9/143

Festes
Costos
financers
Deixalles
Personal

INGRESSOS
Increment

1.200,00 €
200,00 €
3.000,00 €
3.225,47 €

Aplicació Descripció
Romanent
870 Tresoreria

Increment

7.625,47 €

TOTAL

7.625,47 €

TOTAL

7.625,47 €

Atès que la modificació de crèdits proposada correspon a despeses urgents
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.

Atès que l’article 3 DOS del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de
medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la
corrección del déficit público permet la contractació de personal per casos
excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables per casos que es
considerin prioritaris o afectin al funcionament de serveis essencials.
D’acord amb aquests antecedents, la memòria d’Alcaldia i els informes i
certificats que consten a l’expedient, el ple per unanimitat dels set membres
assistents a la sessió dels set que en dret formen la Corporació, ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 1 del
pressupost de l’any 2012, 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.
9.- APROVACIÓ RECTIFICACIÓ INVENTARI GENERAL DE BÉNS DE LA
CORPORACIÓ A DATA 31/12/2012 (EXP.-49/13).
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
referida a la data 31/12/2012.
D'acord amb l’article 222 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, cal
procedir anualment a l’aprovació de la rectificació de l’inventari general de
béns, que correspon al Ple municipal d’acord amb l’apartat 3 del mateix
precepte.

Per tot això, el Ple, per unanimitat, ACORDA:
I. APROVAR la rectificació de l’inventari general de béns de la corporació,
actualitzat a data 31/12/2012 i formulat pel Secretari.
II. REMETRE còpia de l’esmentat inventari al Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del
Govern.
10.- APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST 2013
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 2013, 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 2013.
Vist que el Pressupost apareix anivellat per import total d’ 1.059.000,00€. i que
el seu desglòs és el següent:

CAPITOL 1

Programa

Econòmica

Àrea
despesa

Concepte

CAPITOL 1
112 ibi rústega

7.000,00 €

9

120

r.bàsic func

33.000,00 €

113 ibi urbana

385.000,00 €

9

121

r.comple.func

23.000,00 €

24.000,00 €

9

130

laboral fixe

25.000,00 €

116 iivtnu

18.000,00 €

9

143

altre personal

44.000,00 €

130 iae

10.000,00 €

9

151

gratificacions

444.000,00 €

9

160

s.social

115 ivtm

TOTAL 1
CAPÍTOL 2

TOTAL 1
290 Icio
TOTAL 2

1.000,00 €
33.000,00 €
159.000,00 €

15.000,00 € CAPÍTOL 2
15.000,00 €

1

210

camins

9

212

edificis

3.000,00 €

1

213

repar llum/aigua

302 escombraries

70.000,00 €

9

215

mobiliari

300 Taxes aigua

1.000,00 €

9

216

informàtica

2.500,00 €

332 Fecsa-Gas

6.000,00 €

9

220

material ofic

2.000,00 €

333 Telèfon

2.000,00 €

9

221

392 recàrrecs
Conveni La
396 Coma
Altres
399 ingressos

3.000,00 €

9

222

comunicació

8.000,00 €

150.000,00 €

9

223

transports

7.000,00 €

20.000,00 €

9

224

Assegurances

11.000,00 €

255.000,00 €

9

226

desp diverses

57.000,00 €

3

226

festes

20.000,00 €

70.000,00 €

9

227

treballs altres

101.000,00 €

95.000,00 €

1

227

Escombraries

34.000,00 €

12.000,00 €

9

230

Dietes

CAPÍTOL 3
329 taxes

TOTAL 3
CAPÍTOL 4
estat (pmte i
420 altres)
Gencat (fclc i
450 altres)
461 diputació
465 consell

50,00 €

50.000,00 €
3.000,00 €
22.000,00 €
1.100,00 €

60.000,00 €

TOTAL 2

2.500,00 €
381.100,00 €

TOTAL 4

177.050,00 €

CAPÍTOL 5

CAPÍTOL 3
520 interès bancs
arrend
541 urbans
arrend
542 rústics

359

12.000,00 €

120,00 € CAPÍTOL 4

559 caça

400,00 €

TOTAL 3

400,00 €

TOTAL 5

1

451

cànon aigua

3.000,00 €

3

463

mficultura

3.000,00 €

1

465

Consell
Comarcal

600,00 €

9

466

26.820,00 €

CAPÍTOL 7
720 estat

30.000,00 €

9

467

fmc-acm
Servei
recaptació

2

480

assist social

50,00 €

1.000,00 €
22.000,00 €

1.000,00 €
22.000,00 €
1.500,00 €

TOTAL 4

77.500,00 €

Arranjament
camins

58.000,00 €

121.000,00 € CAPÍTOL 6

761 diputacio

20.000,00 €

1

601

765 consell

40,00 €

9

626

794 Feader

40,00 €

1

623

141.130,00 €

3

632

TOTAL 7

costos financ

8.100,00 €

Cànon
550 concessió
aprof
agricoles i
554 forestals

750 puosc i ccaa

9

informàtica
Millora
abastament
aigua
Arranjament de
la Plaça d'Urtx i
entorn

3.000,00 €
215.000,00 €

TOTAL 6

441.000,00 €

165.000,00 €

CAPÍTOL 8
romanent
870 tresoreria

0,00 €

TOTAL 8

0,00 €

TOTAL 2013

TOTAL 2013

1.059.000,00 €

PLANTILLA DE PERSONAL
Nivell Grup Places
Vacants
FUNCIONARIS HABILITACIO NACIONAL
Subescala secretari-Intervenció
1
FUNCIONARI TÈCNIC ADMINISTRACIÓ
ESPECIAL (SERVEIS JURÍDICS)
0

22

A2

1

24

A1

1

LABORALS
Agutzila-netejadora

1

1

1.059.000,00 €

Adminitratiu
Adminitratiu
Peó Brigada
1

18
18
18

C1
1
C2
1
C2

0
1
1

ANNEX D’INVERSIONS A REALITZAR DURANT L’ANY 2013.
El Pressupost d’inversions, capítol 6 del Pressupost, ofereix un resultat de
441.000,00.-EUROS.
De conformitat amb la normativa vigent es determina quines són les inversions
a realitzar durant l’any 2013. Cal esmentar que per finançar-les no farà falta
demanar cap crèdit, sinó que es finançaran mitjançant els ingressos ordinaris
del pressupost i amb les subvencions atorgades.
Les inversions previstes per a l’any 2013 es desglossen de la següent forma:
1
9
1

601
626
623

3

632

Arranjament camins
informàtica
Millora abastament aigua
Arranjament de la Plaça d'Urtx
i entorn
TOTAL 6

58.000,00 €
3.000,00 €
215.000,00 €
165.000,00 €
441.000,00 €

De conformitat amb aquests antecedents, el Ple, per unanimitat dels set
membres que formen la Corporació, ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient del Pressupost de l’Ajuntament per al
2013, 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 2013 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.

11.- ACORD SOL.LICITUD INCLUSIÓ OBRES EN EL PLA D’OBRES I
SERVEIS ANYS 2013-2016 (EXP.- 86/12).
Vist que el municipi de Fontanals de Cerdanya, que té una extensió de 28,64
km2, consta de set nuclis de població Escadarcs, Estoll, Les Pereres,
Queixans, Soriguerola, Urtx i El Vilar, i varis disseminats i una població d’uns
465 habitants segons padró municipal d’habitants, els quals es multipliquen per
sis en temporada d’hivern i d’estiu a causa de l’existència de moltes vivendes
de segona residència.
Atès que la dispersió de la població comporta una major despesa en les
infraestructures necessàries per la prestació dels serveis públics i vist que
l’Ajuntament no pot sufragar les esmentades despeses tot sol .
Atès que cal realitzar les obres i actuacions d’inversió que es detallen a
continuació.
Vist que durant l’any cal dur a terme les tasques de manteniment i conservació
pròpies de l’activitat municipal.
De conformitat amb el Decret 155/2012, de 20 de novembre, de convocatòria
per a la formulació del Pla únic d’obres i Serveis de Catalunya per als anys
2013-2016 i resta de normativa concordant, el ple, per unanimitat dels seus
membres, ACORDA:
Primer.- Sol.licitar la inclusió en el Pla únic d’obres i Serveis de Catalunya,
dintre de la línia d’inversions prevista als Annexes 2 i 4 de l’Ordre, de les obres
que s’indiquen a continuació en les anualitats i amb la prioritat que s’indica:
Anualitat Prioritat
2013

1

2014

3

2013
2014

7
2

2014
2014
2014
2014

4
5
6
8

2015
2015

10
12

Actuació
Abastament aigua potable a Les Pereres, Queixans i
Urtx Fase II
Arranjament pavimentació carrer de Baix, Pujada a la
Malúria i Camí del Segre
Adquisició de la finca coneguda com “la rectoria d’Urtx”
Redacció projecte de reconstrucció del pont sobre el riu
Segre entre les Pereres i el Molí de l’Anglès

Col.locació de barannes en varis indrets del municipi
Redacció projecte arranjament serveis bàsics d’Estoll
Arranjament serveis bàsics d’Estoll
Reconstrucció del pont sobre el riu Segre entre les
Pereres i el Molí de l’Anglès
Arranjament serveis bàsics del Vilar
Desmuntatge i reconstrucció coberta estació de tren
d’Urtx-Alp

Pressupost
214.581,57.-Eur
57.545,82.-Eur
106.514,92.-Eur
10.070,37.-Eur

49.808,59.-Eur
10.707,56.-Eur
318.550,24.-Eur
299.593,80.-Eur
599.898,64.-Eur
115.787,99.-Eur

2016
2016
2016

9
11
13

Perforació d’un pou situat al costat del dipòsit gran d’Urtx
Conducció d’aigua d’Estoll a Soriguerola
Tancament dels contenidors de residus del municipi

139.641,03.-Eur
135.161,67.-Eur
161.972,54.-Eur

Atesos els anteriors fonaments, sol.licitar per a cadascuna de les actuacions
abans referides una subvenció entre el 50 i el 90% del pressupost de l’actuació
segons consta a l’expedient.
Segon.- Sol.licitar l’ajut màxim que correspongui per finançar les despeses de
manteniment i conservació d’acord amb l’Annex 3 de l’Ordre.
Tercer.- Aprovar la documentació que consta a l’expedient i els informes que
acrediten l’interès públic i la quantia de subvenció necessària per a l’execució
de les obres detalles a l’apartat primer.
Quart.-Facultar a l’Alcalde per a la realització de tots els tràmits necessaris per
a l’execució d’aquest acord.
El Sr. Esteve Baqué demana la paraula i manifesta que a banda d’aquestes
sol.licituds, en el darrer Ple de la Mancomunitat de l’Escola Bac de Cerdanya
també es va aprovar fer una sol.licitud al PUOSC des de la Mancomunitat.
12.- 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 i una abstenció del regidor d’IFC-AC-PM.
C.- 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:
ÍNDEX DECRETS ALCALDIA DES DE LA DARRERA SESSIÓ DEL PLE
NÚM.

DATA

EXP/LO

91

18/12/2012

LO 24/12

92

31/12/2012

EXP 100/12

1

10/01/2012

EXP. 18/13

ASSUMPTE
Devolució fiança Com.Prop. Residencial Al Park el Vilar.
Sollicitud de subvenció per a la realització d'actuacions
d'ordenació ambiental de la illuminació exterior.
Departament de Territori i Sostenibilitat.
Sollicitud subvenció Trobada Colles Geganteres i
Gralleres 11-08-2012. Institut per al Desenvolupament i la

Promoció de l’Alt Pirineu i Aran IDAPA.

12

12/02/2013

EXP. 12/13

13

15/02/2013

EXP. 2/13

Retorn de rebuts de contribució 2010 i 2011 (baixa de
vehicle no comunicada per Trànsit: matrícula 9402-CXT).
Ruben Evangelista Fitó.
Incoació de l'expedient de modificació anual de l’inventari
de béns.
Autorització de pas per a la cursa II Duatlón del Aerodrom
el dia 13/04/2013.
Sollicitud de subvenció per al finançament d'actuacions
en els espais naturals protegits de Catalunya. Generalitat
de Catalunya.
Sollicitud de subvenció "Del Pla a l'Acció" per a la
redacció del Pla d'acció d'energia sostenible (PAES).
Diputació de Girona.
Autorització de cessió temporal dels llibres d'actes
municipals a l'Arxiu Comarcal de la Cerdanya per a la
seva digitalització.
Reclamació de danys per la senyal del Passeig de
Queixans. Manel Ruiz Labrador.
Sollicitud de subvenció per al finançament de les
despeses derivades de l'ús del consultori local. Dipsalut.
Sollicitud de subvenció per actuacions en matèria
forestal. Línia 1 Concepte b). Diputació de Girona.
Enviat sinistre sobre arqueta a Escadarcs. Cotxe propietat
de Laura Mendo Bragulat.
Retorn de rebuts d'escombraries 2009, 2010, 2011 i 2012
per ser indeguts. c/ de Baix, 8 - Urtx. Núria Cot Riera.
Convocatòria Ple ordinari febrer

14

15/02/2013

EXP. 1/13

Nomenament tinents d'Alcalde

2

11/01/2012

EXP. 12/13

3

16/01/2013

EXP. 49/13

4

22/01/2013

Exp.- 83/13

5

25/01/2013

EXP. 10/13

6

28/01/2013

EXP. 75/13

7

04/02/2013

EXP. 13/12

8

05/02/2013

9

05/02/2012

Sinistres
EXP. 42/13
ter

10

11/02/2013

EXP. 10/13

11

12/02/2013

Exp 3/13

Els regidors assistents a la sessió es donen per assabentats, manifesten la
seva conformitat amb les expressades resolucions i ratifiquen les que així ho
exigeixi la normativa vigent.
D.- TORN OBERT DE PARAULES.
El regidor, Sr. Jordi Pereiro demana la paraula i diu que ha parlat amb varis
veïns del municipi i que li han comentat que aquest any estant força contents
amb la neteja de la neu amb dos petits matitzos:
-

Es podria millorar que la màquina no deixés la neu a les entrades de les
cases quan passa.
Es podria deixar sal en algun punt on no pot passar el camió.

i demana si es poden millorar aquests aspectes.
L’Alcalde manifesta que a l’ajuntament hi ha sal i que si en demanen se’n dóna.
El tema de la neu a les entrades passa a tots els pobles i cal que la gent tingui
una mica de paciència i se’n faci càrrec.
El regidor Sr. Ramon Chia diu que el noi de la brigada ja està avisat i que si hi
ha cases només a una banda del carrer ja la tira a l’altra banda però quan hi ha
cases a les dues bandes és molt difícil.

El regidor Sr. Pereiro pregunta si ja està en marxa el dipòsit d’aigua nou. El
regidor Sr. Esteve Baqué respon que està ple d’aigua però que encara no està
en marxa i que manca cedir-lo formalment a l’empresa concessionària perquè
se’n faci càrrec.
El regidor Sr. Jordi Pereiro pregunta si hi ha algun expedient sancionador obert
per les obres d’aigua efectuades a la zona de l’arborètum. El regidor Sr. Baqué
respon que no hi ha cap expedient sancionador obert. Que van venir a mirarho, van enviar un escrit, els vàrem respondre i no en sabem res més.
El Sr. Jordi Pereiro pregunta si l’Ajuntament té la intenció de fer el mur que hi
ha al Carrer de l’Estació del Vilar d’Urtx, enfront de la finca de “Cal Maño” i que
limita amb la finca de “Cal Titó”. El Sr. Baqué respon que s’ha parlat en
diverses ocasions amb el Sr. Josep Cristòfol, que se li va oferir fer el mur amb
rocalla i que no va acceptar i que aquesta setmana van estar amb un industrial
perquè es mirés el mur per fer un pressupost. Que estant pendents del
pressupost i de parlar amb el propietari de baix, Sr. Cristòfol i llavors es
decidirà.
El regidor Sr. Jordi Pereiro pregunta quan s’acabaran les bandes rugoses. El
regidor Sr. Chia diu que s’ha tornat a sol.licitar a la Diputació de Girona fer un
reg asfàltic igual que l’any passat i que quan es faci es podran acabar les
bandes amb quitrà fred ja que en calent no surt bé. El Sr. Baqué afegeix que si
no es fa el conveni amb la Diputació també es podran acabar les bandes quan
es faci l’obra de l’aigua ja que s’haurà d’obrir i tancar algun carrer i llavors es
podrà fer.
El regidor Sr. Pereiro pregunta si s’arranjarà la zona verda de Soriguerola.
L’Alcalde, Sr. Serret diu que s’ha sol.licitat un ajut al Departament de Medi
Ambient per arreglar la zona de baix. Es desbrossaria i també s’anivellaria per
tal que el manteniment fos més fàcil i es pogués fer amb màquina i no
manualment. Si no es concedeix l’ajut també es farà. Pel que fa a la part de dalt
s’ha parlat amb el President de l’Associació del Poble de Soriguerola per veure
si col.laboren. Independentment d’això també està previst netejar-ho.
El Sr. Pereiro diu que en aquella zona hi ha les caixes de la recollida de gespa i
restes orgàniques que fan malefecte.
El regidor Sr. Pereiro pregunta si hi ha alguna novetat sobre el menjador
escolar. El Sr. Baqué respon que tot està igual. Que l’ajuntament segueix
avançant els diners als nens tal i com es va aprovar.
El regidor Sr. Jordi Pereiro pregunta si la zona verda de sobre la font d’Urtx
s’arreglarà. El Sr. Baqué diu que la propera setmana tenen una reunió amb els
propietaris del terreny de sobre per veure si construeixen les dues cases i així
fan la urbanització de la zona verda sense cost per l’ajuntament. Cas que no
tirin endavant està previst que l’ajuntament l’arregli per abans de l’estiu.

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

