ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE
CERDANYA CELEBRADA EN DATA 27/02/2012

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm: 1/2012
Caràcter: ordinària
Data: 27 de febrer de 2012
Horari: de 19:35 a 20:30 hores.
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial
ASSISTENTS
Regidors electes per la Llista de Convergència i unió (CIU):
-

Josep Serret Mills.
Maria Garreta Baqué.
Josep Maria Ester Font.

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

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

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 22/12/2011 distribuïda amb la
convocatòria i essent que l’acta es troba conforme, els membres del Ple les
aproven per unanimitat.
B.- ASSUMPTES DE TRÀMIT
1.- ADHESIÓ A LA MOCIÓ ADOPTADA PEL CONSELL COMARCAL DE LA
CERDANYA EN RELACIÓ AL TÚNEL DEL CADÍ (EXP.- 13/12 bis)
Vist que EL Ple del Consell Comarcal de Cerdanya en data 13/02/2012 va
adoptar la moció en relació al Túnel del Cadí que es recull literalment a
continuació:
MOCIÓ EN RELACIÓ AL TÚNEL DEL CADÍ
L’any 1984 s’inaugurà el túnel del Cadí que va permetre la comunicació entre el Berguedà i la
Cerdanya, dues comarques que fins aleshores vivien d’esquenes.
Una obra d’aquesta magnitud va comptar amb la participació de capital privat que va fer
possible la seva construcció. El peatge existent permet finançar la construcció i el manteniment
del túnel. El peatge acaba al març del 2023.
Es pot arribar a entendre la necessitat d’un peatge com a instrument per recuperar la inversió
inicial; malgrat l’existència d’altres infraestructures similars i exemptes d’aquest peatge com ara
el túnel de Viella.
Per la Cerdanya, el túnel del Cadí, ha suposat un abans i un després clarament diferenciador
pel que fa a aspectes de desenvolupament de l’activitat econòmica a la comarca obrint-se nous
horitzons accessibles que fins a l’existència d’aquesta infraestructura eren impensables de
plantejar.
Lligat a la pròpia infraestructura, i arran de les mesures preses a favor de la mobilitat obligada,
la gent de la Cerdanya, ja sigui a nivell particular, associacions, empreses, etc. han vist la
possibilitat de desenvolupar la seva activitat fora de la comarca sense haver de renunciar a
viure-hi per una manca d’oferta laboral o d’activitat competitiva i aquesta circumstància ha creat
la necessitat, per molts habitants de la comarca, de passar pel túnel del Cadí pràcticament a
diari.
En aquest sentit, també, cal remarcar que actualment l’activitat econòmica de la Cerdanya es
fonamenta principalment en els serveis i turisme que ve de fora i que utilitzen, per accedir a la
comarca, el túnel del Cadí.
Si bé els habitants de la Cerdanya tenen bonificat el cost del túnel del Cadí, l’existència del
peatge fa que l’activitat econòmica de la comarca es vegi penalitzada pel sobrecost que han
d’afegir tant els que ens visiten de forma habitual com de forma esporàdica i tots aquells que es
plantegen qualsevol activitat econòmica amb necessitat de transport.

Fins ara hem pogut observar un constant creixement del peatge del túnel del Cadí pels no
residents a la comarca i no havent-hi una alternativa viable per a accedir a la Cerdanya, fa que
s’encareixin els productes i serveis que ens arriben de fora i perdem competitivitat en molts
aspectes.
És per aquest motiu que la comarca té la legítima aspiració de poder tenir una connexió
gratuïta amb la resta del territori català. Aquest fet s’haurà de produir al 2023.
Recentment, s’ha pogut constatar a través de la premsa, que la Generalitat de Catalunya ha
adquirit les accions del túnel del Cadí corresponents a l’empresa Abertis, convertint-se en
l’única propietària d’aquesta infraestructura.
De la mateixa manera, la premsa també apunta que la intenció de la l’administració autonòmica
és procedir a la privatització de la gestió.
Davant d’aquest possible escenari i sense entrar a valorar les accions que són pròpiament de
compra i venda, el Consell Comarcal de la Cerdanya es veu en la necessitat de plantejar certs
aspectes al voltant del túnel del Cadí que podrien afectar en diversos sentits l’activitat
econòmica de la nostra comarca.
En un procés de privatització com el que s’apunta, pensem que existeix el perill de que la nova
empresa privada i amb ànim de desenvolupar el seu negoci al voltant d’aquesta infraestructura,
tingui el poder absolut de decidir les condicions per passar pel túnel i com aquestes poden
afectar negativament l’economia de la comarca. Especialment si això signifiqués allargar el
peatge durant un llarg període de temps, més enllà de la concessió actual que finalitza l’any
2023.
Des del Ple del Consell Comarcal de la Cerdanya creiem que hem de defensar els interessos
del territori i dels que hi viuen que en realitat són els que fan de la Cerdanya una comarca viva i
activa i no només una zona de passada i de visita i demanem a la Generalitat de Catalunya que
aquesta possible privatització del túnel del Cadí no vagi en detriment del desenvolupament de
l’activitat econòmica de la Cerdanya i exigim la gratuïtat del túnel del Cadí per tothom a partir
del moment en què finalitza la concessió vigent l’any 2023”.

Atès que l’esmentada moció es considera beneficiosa pels interessos del
municipi, el Ple, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Adherir-se a la moció transcrita anteriorment adoptada pel Consell
Comarcal de la Cerdanya.
Segon.- Notificar aquesta resolució al consell Comarcal de la Cerdanya.
2.- ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA
(EXP.- 15/12)
Vist que en data 14 de desembre de 2011 es va constituir a Vic l’Associació de
Municipis per la Independència.
Atès que l’esmentada entitat té per objecte la defensa de l’assoliment dels drets
nacionals que corresponen a Catalunya i la promoció de l’exercici del dret a
decidir.

Vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per la
Independència i el text dels seus Estatuts, que s’adjunten, el Ple per unanimitat,
ACORDA:
PRIMER.- Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència constituïda a
Vic en data 14 de desembre de 2011.
SEGON.- Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació.
TERCER.- Facultar el Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per a
l’efectivitat dels precedents acords.
QUART.- Delegar en l’Alcalde la representació d’aquest Ajuntament davant
l’Associació amb totes les facultats previstes en els Estatuts.
CINQUÈ.- Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis
per la Independència domiciliada al C. Ciutat, 1, 08500 Vic.
Annex: Text íntegre dels estatuts (...)“
Article 1.- DENOMINACIÓ
a. Amb la denominació d’associació de “Municipis per la Independència” es constitueix una
associació a l'empara del que preveu el decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, junt amb el
redactat efectuat per la Llei 57/2003 de mesures per a la modernització del govern local i pel
text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya, la Llei orgànica 1/2002, de 22 de
març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts, així com pel decret 110/1996 de 2
d’abril, i en els aspectes no fixats per aquesta normativa, per la legislació general sobre
associacions, i concretament la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. Aquesta associació està formada pels municipis i
altres ens locals que voluntàriament ho decideixin.
b. L’associació actua al marge dels partits i les organitzacions polítiques.
c. “Municipis per la Independència”, és una associació plural que aplega les administracions
locals de Catalunya amb independència de la seva composició política i que orienta la seva
estructura i la seva acció d'acord amb aquest pluralisme.
Article 2.- ADHESIÓ
1.Es podran adherir a l’associació qualsevol dels municipis de Catalunya i altres ens locals.
2. Per a la incorporació d' un nou membre a l’associació caldrà seguir el següent procediment:
a. Els municipis interessats hauran de prendre l'acord d'adhesió en el respectiu Ple, per majoria
absoluta. L'acord d'adhesió implicarà la plena acceptació d'aquests Estatuts, i s’haurà de
comunicar al president de l’associació i/o al Consell Directiu.
b. Qualsevol associat podrà renunciar en qualsevol moment a la seva condició, comunicant la
baixa, que no tindrà caràcter definitiu fins que no hagi transcorregut un mes a partir de la
presentació de l’acord corresponent. L’acord de baixa s’haurà d’adoptar per acord plenari del
municipi interessat, també per majoria absoluta. L’acord de baixa s’haurà d’adoptar per acord
plenari del municipi també per majoria absoluta.
També és perdrà la condició de soci, quan s’incorri en les accions o omissions sancionades
d’aquesta manera d’acord amb el reglament intern que pot aprovar l’Assemblea, prèvia
instrucció d’un expedient amb audiència a l’interessat.
Article 3.- ÀMBIT TERRITORIAL
1. L’Associació gaudeix de personalitat jurídica pròpia i de plena capacitat jurídica i d'obrar,
dintre de l'àmbit de les seves finalitats estatutàries definides.
2. La present associació té vocació nacional, per tant, el seu funcionament i actuació es regirà
sense més limitacions que les establertes per les lleis vigents que siguin d’aplicació i pels
presents Estatuts.
3. L’associació podrà adherir-se o mantenir qualsevol altre tipus de relació de col·laboració amb
altres associacions o entitats que tinguin finalitats anàlogues.

Article 4.- DOMICILI
1. El domicili de l’associació és a Vic, carrer Ciutat, 1 (08500) sense perjudici que l’assemblea
general pugui modificar-ho quan ho consideri convenient. El canvi de domicili serà prèviament
acceptat per acord del Consell Directiu, caldrà notificar el canvi a tots els associats i comunicarho a la Direcció General d'Administració local.
2. Els òrgans de l’associació es podran reunir a qualsevol municipi de Catalunya.
Article 5.- DURACIÓ
La duració de l’associació serà indefinida i només es dissoldrà per acord de l'Assemblea
General o per qualsevol de les causes previstes a les lleis.
Article 6.- OBJECTE I FINALITATS
L'objecte i finalitats de l’Associació són:
a. Esdevenir un ampli espai de debat on compartir idees, iniciatives (legals o cíviques),
experiències, informació, eines de gestió i tot allò que pugui ésser útil per a dur al poble de
Catalunya cap a la independència per tal d’assolir les plenes competències municipals
b. Fomentar i defensar els drets nacionals
c. Conscienciar a la ciutadania de la necessitat que Catalunya pugui exercir el seu dret a
l’autodeterminació.
d. Crear una xarxa de promoció exterior, principalment dins del marc de la Unió Europea.
e. Promoure el finançament dels propis municipis
f. Buscar sinergies en d’altres àmbits com l’empresarial o el financer.
Article 7. DRETS DELS ASSOCIATS
Són drets dels membres de l’associació:
a. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
b. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
c. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
d. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord
amb les normes legals i estatutàries.
e. Exposar a l’Assemblea i al Consell Directiu tot el que considerin que pugui contribuir a fer
més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
f. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió del Consell directiu.
g. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
h. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
i. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
j. Formar part dels grups de treball.
k. Posseir un exemplar dels estatuts.
l. Consultar els llibres de l’associació.
Article 8.- DEURES DELS ASSOCIATS
Són deures dels associats:
a. Acatar els principis bàsics de l’associació
b. Complir els acords adoptats pels òrgans de l’associació
c. Contribuir al sosteniment econòmic de l’associació satisfent, almenys, la quota establerta
d. Assistir a les reunions de l’Assemblea general i d’altres òrgans a què siguin convocats.
e. Actuar de manera que no contradigui les finalitats de l’associació
f. Participar en les activitats que constitueixen l’objecte social de l’associació.
Article 9.-ÒRGANS DE GOVERN
Els òrgans de govern de l’Associació seran els següents:
a. L’Assemblea General
b. El Consell Directiu
c. La Comissió executiva
d. El/a President/a i vicepresidents/es
e. El Secretari/a
f. El Tresorer/a
TÍTOL SEGON.- L’ASSEMBLEA GENERAL
Article 10.- L’ASSEMBLEA GENERAL
1. L’Assemblea General constitueix l'òrgan superior de govern i té la composició següent:
L'Assemblea estarà formada pels representants dels municipis associats. Cada municipi estarà
representat pel seu alcalde o regidor en qui es delegui.
2. A l'Assemblea cada municipi tindrà un vot

Article 11.- RÈGIM DE SESSIONS
1. L'Assemblea es reunirà en sessió ordinària convocada pel President, dos cops cada any.
També es reunirà en sessió extraordinària quan ho acordi el Consell Directiu, per iniciativa
pròpia o a petició d'una desena part dels representants dels ens locals associats.
2. La convocatòria amb inclusió del corresponent ordre del dia, s'haurà de fer com a mínim amb
trenta dies d'antelació. En les sessions extraordinàries només es podran deliberar i acordar les
qüestions concretes que han motivat la convocatòria. En cas d'urgència, apreciada pel Consell
Directiu, es podrà convocar la sessió amb una antelació de quaranta-vuit hores.
3. En primera convocatòria, per a la constitució de l'Assemblea serà necessària la presència de
la meitat més un dels membres associats. En segona convocatòria, l'Assemblea queda
constituïda sigui quina sigui l'assistència.
4. La convocatòria haurà de fer-se per escrit, o mitjans telemàtics, expressant el lloc, data i
hora de la reunió. Es podrà incloure també el lloc, data i hora en què, si així procedís, es
reuniria en segona convocatòria. Entre la primera i la segona convocatòria ha de transcórrer un
mínim de mitja hora.
Article 12.- RÈGIM D’ACORDS
1.- Els acords s’adoptaran per majoria simple de vots. Caldrà el vot favorable de les dues
terceres parts dels associats per acordar la dissolució de l’associació.
2.- En cas d’empat, decidirà el vot del President.
3.- Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els
absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.
Article 13.- VOTACIONS
1. Les votacions ordinàries seran a mà alçada i es computarà un vot per a cada representant.
2. Si així ho demana un deu per cent dels vots representats, les votacions seran nominals.
3. Les votacions seran secretes si així ho acorda el deu per cent dels vots representats a
l'Assemblea o quan la temàtica dels assumptes afecti la privacitat de les persones legalment
protegida.
Article 14.- DE L’ASSEMBLEA
Presidiran les Assemblees el President, els Vicepresidents amb l’assistència del Secretari de
l’associació, que posaran a votació de l'Assemblea el seu ordre del dia.
Article 15.- FACULTATS DE L’ASSEMBLEA
Correspon a l'Assemblea de l’associació:
a. Aprovar els objectius i els criteris generals d’actuació.
b. Deliberar sobre altres qüestions de caràcter general que proposi el Consell Directiu.
c. Modificació dels Estatut de la forma legalment establerta
d. Aprovar, si escau, la gestió del Consell Directiu, el pressupost i els comptes anuals.
e. Aprovació i modificació del Reglament de Règim Interior..
f. Elegir i separar els membres del Consell Directiu i la resta dels òrgans de govern.
g. Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o el pagament
de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’associació a les quals fa
referència l’article 323-2 de la llei d’associacions 4/2008, de 24 d’abril.
h. Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació.
i. Aprovar la cessió o la destinació del romanent de l’associació en cas de dissolució, i si no n’hi
ha, l’acord formal d’extinció.
j. Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de
l’associació.
k. En cas de necessitat operativa, pot crear una Comissió Permanent o altre òrgan
complementari.
l. Qualsevol altre decisió que per llei correspongui a l’Assemblea General.
TITOL TERCER.- EL CONSELL DIRECTIU i LA COMISSIÓ EXECUTIVA
Article 16.- EL CONSELL DIRECTIU i LA COMISSIÓ EXECUTIVA
Està integrat, pels membres escollits per l’Assemblea General
a. El President/a
b. Quatre vicepresidents/es
c. Vocals: un representant per comarca on hi hagi designat un Ajuntament associat, fins un
màxim de 41 vocals, que es corresponen amb les 41 comarques de Catalunya.
d. El Secretari/a
e. El Tresorer/a

Tal i com s’ha dit hi haurà al Consell Directiu un representant per comarca, anomenat vocal, en
aquelles comarques on hi hagi designat un Ajuntament associat. En el cas que no sigui així, ho
decidiran els representants comarcals dels municipis associats per majoria simple. En cas
d’empat, decidirà la totalitat de l’Assemblea general. Els càrrecs que componen el Consell
Directiu: el President/a, Vicepresident/es, vocals, Secretari/a i Tresorer/a duraran un període de
quatre anys, malgrat que poden ser objecte de reeleccions. Es crearà una Comissió executiva
que executi les decisions del Consell Directiu i tot el que aquest li delegui. Aquesta Comissió
executiva estarà formada pels membres del Consell Directiu següents: President, els
Vicepresidents, 4 vocals, Secretari i Tresorer.
Article 17.- ATRIBUCIONS
Són atribucions del Consell Directiu:
a. Elaborar el pressupost, i també les seves modificacions i liquidacions, així com la
comptabilitat simplificada o els comptes anuals (segons escaigui), que hauran de ser aprovats
per l’Assemblea, com a màxim, en els sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici.
b. Elaborar l'Inventari de béns de l’associació
c. Elaborar el programa d'actuació de l’associació.
d. Acceptar donacions, llegats i herències en favor de l’associació.
e. Autoritzar les despeses que superin el 15% dels recursos ordinaris del pressupost de
l’associació.
f. Preparar i executar els acords de l’Assemblea General.
g. Instar tota mena d'accions i recursos tant en via judicial com en via administrativa.
h. Crear una xarxa de promoció exterior
i. La designació del Secretari i Tresorer de l’Associació a proposta del President
Article 18.-CONDICIÓ DE MEMBRES/ CÀRRECS
Es perdrà, durant el mandat ordinari, la condició de membre del Consell Directiu, pels motius
següents:
a. Quan es tracti de càrrecs dins l’associació, per dimissió, presentada per escrit al President,
amb el coneixement previ de l'òrgan plenari de l'entitat local a la qual pertany el càrrec
dimissionari.
b. Pèrdua de la condició del càrrec electe.
En cas de vacant, el President assumirà provisionalment les responsabilitats que tenia el
membre cessat en el Consell Directiu i, proposarà, en el termini màxim d'un mes, l’elecció d’un
nou membre al propi Consell Directiu, càrrec que ostentarà provisionalment fins que
l’Assemblea General el ratifiqui o elegeixi un nou membre, atenent als criteris d’aquests
estatuts.
Article 19.-RÈGIM DE SESSIONS
1. El Consell Directiu es reunirà, en sessió ordinària, cada dos mesos, tres vegades per
semestre.
2. Quan circumstàncies extraordinàries ho requereixin, el president pot convocar sessió
extraordinària, per pròpia iniciativa, o a petició d'un terç dels membres del consell directiu.
3. El règim de funcionament en tot el que no s'oposi als presents estatuts, s’acomodarà al que
disposa la legislació en matèria d’associacions. En el cas de les convocatòries, s'efectuaran 10
dies abans de la seva celebració.
TÍTOL QUART.- EL PRESIDENT
Article 20.- EL PRESIDENT
Les candidatures a la Presidència comprendran les vicepresidències. Cada membre de
l’Assemblea només podrà votar una candidatura. El President del Consell Directiu ho serà
també de l’associació, i en serà representant a tots els efectes, i podrà comparèixer sense
necessitats de poder previ i especial davant tota classe d'autoritats, tribunals i jutjats de
qualsevol ordre o jurisdicció, així com davant tot tipus de persones, públiques i privades,
físiques i jurídiques. El President de l’associació serà escollit en l’Assemblea General. També
en l’Assemblea General s'escolliran els Vicepresidents que substituiran el President en cas
d'absència i als que podrà delegar, en casos concrets, en l'exercici de les seves atribucions.
Article 21.- ATRIBUCIONS
Són atribucions del President:
a. Representar l’associació.
b. Convocar, presidir i aixecar les sessions que celebrin el Consell Directiu, dirigir les seves
deliberacions i decidir amb vot de qualitat en cas d'empat.

c. Convocar l’Assemblea General.
d. Ordenar els pagaments vàlidament.
e. Executar els acords del Consell Directiu i, en el seu cas, de l'Assemblea.
f. Autoritzar les despeses que no superin el 15% dels recursos ordinaris del pressupost de
l’associació.
g. Formalitzar els recursos administratius o jurisdiccionals que acordi l’associació en defensa
dels interessos de la nació catalana.
h. Les altres que corresponguin a l’associació i no siguin atribuïdes a cap altre òrgan per
aquests Estatuts.
Article 22.- MANDAT
1. La durada del mandat del President i dels Vicepresidents serà de quatre anys i podran ser
reelegits per una única vegada.
2. Durant aquest mandat, el President i Vicepresidents cessaran pels motius següents:
b. Per haver perdut la condició de membre del Consell Directiu.
3. En cas de vacant de la Presidència, aquesta serà assumida provisionalment pel
Vicepresident primer, que convocarà el Consell Directiu perquè es reuneixi en el termini de cinc
dies d'haver-se produït la vacant, amb l'únic objecte d'escollir el nou President de forma
provisional fins que la següent Assemblea general el ratifiqui o en designi un altre.
TÍTOL CINQUÈ.- RÈGIM DE FUNCIONAMENT GENERAL
Article 23.- SECRETARI
1. Per assegurar directament el funcionament del servei de l’associació i facilitar la vida
associativa, el Consell Directiu, a proposta del President, designarà un Secretari que haurà de
ser un membre de l’Assemblea General.
2. El Secretari actuarà sota la dependència del President i del Consell Directiu. Així mateix,
exerceix les funcions de Secretaria de l’Assemblea General.
Article 24.- ATRIBUCIONS DEL SECRETARI
El Secretari tindrà les atribucions següents:
a. Direcció dels serveis tècnics i administratius de l’associació.
b. Convocatòria, per encàrrec del President respectiu, de les sessions del Consell Directiu.
c. Preparació, sota la direcció del President, de l'ordre del dia i la documentació relativa a les
reunions de l’Assemblea General, i aixecar acta de les mateixes.
d. Custòdia i posada al dia del registre i l'arxiu general de l’associació.
e. Cap del personal que treballi en els serveis de l’associació.
f. Les altres que li delegui el President.
Article 25.- DURADA DEL CÀRREC
1. La durada del càrrec de Secretari serà de quatre anys i podrà ser reelegit.
2. El Secretari perdrà aquesta condició pels motius següents:
a. Dimissió, comunicada per escrit al President.
b. Destitució acordada pel Consell Directiu, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels
seus membres.
c. Per haver perdut la condició de membre de l’Assemblea General.
3. En cas de vacant, la Secretaria serà ocupada provisionalment per un vocal de l’associació,
nomenat a tal efecte pel President. En el termini màxim d'un mes d'haverse produït la vacant, el
Consell Directiu nomenarà un nou Secretari a proposta del President.
Article 26.- TRESORERIA
1. Per assegurar directament el funcionament econòmic de l’associació i facilitar la comptabilitat
de la mateixa, el Consell directiu a proposta del President, designarà un Tresorer, que serà un
membre de l’Assemblea General.
2. El Tresorer actuarà sota la dependència del President i del Consell Directiu. Així mateix,
exerceix les funcions de Tresoreria de l’Assemblea General.
Article 27.- FUNCIONS DE LA TRESORERIA
El Tresorer tindrà les següent atribucions:
a. La tresoreria i la comptabilitat de l’associació.
b. La custòdia dels llibres comptables.
c. Complir amb els deures comptables previstos a l’article 313-1 i 313-2 de la llei 4/2008 de 24
d’abril relativa a les persones jurídiques.
Article 28.- DURADA DEL CÀRREC
1. La durada del mandat del Tresorer serà de quatre anys i podrà ser reelegit.

2. El Tresorer perdrà aquesta condició pels motius següents:
a. Dimissió, comunicada per escrit al President.
b. Destitució acordada pel Consell Directiu, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels
seus membres.
c. Per haver perdut la condició de membre de l’Assemblea General.
3. En cas de vacant, la Tresoreria serà ocupada provisionalment per un vocal de l’associació,
nomenat a tal efecte pel President. En el termini màxim d'un mes d'haverse produït la vacant, el
Consell Directiu nomenarà un nou Tresorer a proposta del President.
Article 29.- DELEGACIONS
El Consell Directiu podrà crear delegacions de l’associació per a la prestació dels serveis a
qualsevol indret del territori català. En l'acord de creació es regularà el seu règim.
Article 30.- RÈGIM ECONÒMIC
Els ingressos de l’associació es componen de:
a. Quotes ordinàries.
b. Aportacions extraordinàries.
c. Subvencions, ajuts i donatius.
d. Rendiments d'activitats, serveis i publicacions.
e. Productes del patrimoni.
2. Les quotes ordinàries tindran caràcter anual. El Consell Directiu proposarà les quotes tenint
en compte la població de cada entitat asociada. Les aprovarà l’Assemblea General.
3. D’acord amb la normativa d’associacions (Llei 4/2008 de 24 d’abril), es confeccionarà i
s’aprovarà un pressupost anual.
Article 31.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS
La modificació dels Estatuts haurà d'ésser aprovada per l'Assemblea. Caldrà que aquest punt
consti en l'ordre del dia tramès amb la convocatòria. Per a la vàlida constitució de l'Assemblea
serà necessària la presència en primera convocatòria de dos terços dels representants i, en la
segona, de la majoria simple. L'acord d'aprovació haurà d'ésser per majoria simple. La
modificació dels Estatuts aprovada per l’Assemblea General haurà de ser aprovada pel màxim
òrgan de govern de cadascun dels ens locals, per majoria absoluta, amb les formalitats
establertes en la vigent legislació de Règim Local.
Article 32.- DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ
L’associació es dissoldrà per les causes següents:
a. Per compliment de l’objecte.
b. Per impossibilitat de continuar en funcionament.
c. Per qualsevol altra causa prevista legalment.
L'acord de dissolució haurà d'ésser aprovat en una sessió extraordinària de l'Assemblea amb
aquest objecte per la majoria simple de dos terços dels representants dels municipis.
Article 33.- COMISSIÓ LIQUIDADORA
1. En cas de dissolució de l’associació, l'Assemblea General que ho hagi acordat nomenarà
una Comissió Liquidadora composta per un màxim de deu membres.
2. La Comissió Liquidadora es farà càrrec del patrimoni dels fons de l’associació i, una vegada
satisfets els deutes, el romanent, si n'hi hagués, es posarà a disposició de qualsevol altra
associació similar o de caràcter benèfico-cultural, que existeixi legalment en el moment de la
dissolució.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
PRIMERA.- De no coincidir el primer mandat del President, Vicepresidents i Vocals del Consell
Directiu amb els quatre anys establerts en l’article 22 d’aquests Estatuts, el seu càrrec
finalitzarà amb la propera presa de possessió dels nous càrrecs electes municipals.
Transcorregut aquest primer període, es complirà amb el que preveu l’esmentat article 14.
SEGONA.- Els municipis o ens administratius locals que hagin participat a l’assemblea
constituent han de ratificar l’adhesió a l’Associació mitjançant un acord del Ple. L’acord del Ple
ha d’ésser aprovat per majoria absoluta i comunicar-ho al president de l’associació. Si no es
produeix aquest acord, s’entén que el municipi o l’ens local administratiu en qüestió, no té la
condició d’associat.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
PRIMERA.
Aquesta associació resta oberta a qualsevol altre ens local.
SEGONA.

1. En ocasió de la renovació dels Ajuntaments amb motiu d'Eleccions Locals Generals, el
President convocarà la Comissió Gestora a què es refereix l'apartat següent perquè es reuneixi
dins els trenta dies següents a la constitució dels nous consistoris. El President cessarà en
l'acte de constitució de la Comissió Gestora.
2. Dissolt el Consell Directiu pel motiu previst en l'apartat anterior, els alcaldes dels municipis
que n'eren membres es constitueixen en Comissió Gestora, assumint les funcions que aquests
Estatuts atorguen al Consell Directiu i a la Presidència. Per a l'exercici de les seves atribucions,
la Comissió Gestora podrà nomenar una Permanent i un President, d'entre els seus membres.
3. La Comissió Gestora haurà de convocar l'Assemblea General Ordinària, que s'haurà de
reunir en el termini màxim de tres mesos des de la constitució de l'esmentada Comissió. En
l'ordre del dia d'aquesta Assemblea hi figurarà necessàriament l'elecció del nou Consell
Directiu.
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA.- El Consell Directiu elaborarà un Reglament de Règim Interior i
les altres disposicions oportunes per al desenvolupament d'aquests Estatuts, que hauran de ser
aprovades per l'Assemblea General.
DISPOSICIÓ FINAL SEGONA.- D’acord amb l’article 16 del Decret 110/1996, de 2 d’abril, pel
qual es regula el règim de les organitzacions associatives dels ens locals de Catalunya i el
registre corresponent, l’acord de constitució juntament amb els estatuts i la sol•licitud
d’inscripció de l’associació s’hauran de trametre a la Direcció General d’Administració Local del
Departament de Governació i Relacions Institucionals, havent de ser el President de
l’associació qui haurà de fer la sol•licitud d’inscripció

3.- CREACIÓ D’UN FONS COMÚ PER AL FINANÇAMENT D’ACTIVITATS I/O
PROJECTES DE CARÀCTER COMARCAL (EXP.- 13/12)
Vist l’escrit del Consell Comarcal mitjançant el qual es proposa la creació d’un
fons comú per al finançament d’activitats i/o projectes de caràcter municipal,
proposant alhora un repartiment entre els municipis de la comarca basat en els
criteris de distribució fixats en el fons de cooperació municipal.
Vist que aquest Consistori no considera necessari la creació d’aquest fons
considerant que els projectes i activitats comarcals poden seguir-se finançant
com fins ara.
Atès que la creació del fons envaeix competències municipals a les que aquest
ajuntament no vol renunciar.
Vist que atesa la cojuntura actual, l’ajuntament de Fontanals de Cerdanya ha
aprovat un pressupost de contenció en el que s’ha fet un esforç per reduir
despeses i eliminar determinades actuacions menys importants, el Ple, per
unanimitat, ACORDA:
Primer.- Manifestar la voluntat de l’ajuntament de Fontanals de Cerdanya de
NO participar en el fons.
Segon.- Comunicar aquest acord al Consell comarcal de Cerdanya.

4.- APROVACIÓ CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE
CERDANYA, I SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE
AGUAS, S.A PER AL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA EN ALTA (Exp.- 92/12).
Vist que en data 1/04/2007, l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya i SOREA,
van signar el CONVENI PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE
SUBMINISTRAMENT DOMICILIARI D’AIGUA POTABLE A FONTANALS DE
CERDANYA, mitjançant el qual, SOREA passava a gestionar el Servei
municipal de subministrament d’aigua potable a Fontanals de Cerdanya, sota la
modalitat de concessió.
Atès que en data 7/07/2011 L’ENTITAT DE CONSERVACIÓ DEL PP DEL
SECTOR 13 “LA COMA” DE FONTANALS DE CERDANYA i SOREA van
signar un contracte mitjançant el qual SOREA passava a gestionar el Servei
per al subministrament d’aigua per al Sector conegut com a “La Coma de
Queixans” que es correspon amb l’àmbit d’actuació de l’entitat de Conservació.
Donat que darrerament les instal.lacions que subministren aigua potable al
Sector de la Coma de Queixans han sofert diverses avaries que impedeixen
garantir l’abastament d’aigua per la qual cosa SOREA, SA ha de portar aigua
d’altres punts per tal que el servei no es vegi interromput i el Sector de La
Coma pugui continuar gaudint del servei d’aigua de forma ininterrompuda.
Vist el CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA i
SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A
PER AL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA EN ALTA que consta a l’expedient.
D’acord amb aquests antecedents, el Ple, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- APROVAR el CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE FONTANALS
DE CERDANYA i SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE
AGUAS, S.A per al subministrament d’aigua en alta que consta a l’expedient.
Segon.- Notificar, si s’escau, aquest acord als interessats.
5.- DONACIÓ DE COMPTES APROVACIÓ DEFINITIVA CONVENI ENTRE
L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA I PAYTE, SL, DE
FONTANALS DE CERDANYA (63/11).
Per l’Alcaldia s’informa que l’expedient 63/11 referent al conveni a subscriure
entre l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya i PAYTE, SL mitjançant el qual es
detalla la forma i les condicions d’execució de les obres d’urbanització del
Sector 2 del PERI Nord de Queixans va ser aprovat inicialment pel Ple de
l’Ajuntament en data 22/12/2011.
Que aquest expedient ha estat exposat al públic durant un termini d’UN MES,
des del dia 2 de gener de 2012 fins al 3 de febrer de 2012, i que s’ha publicat

l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 249 de data
31/12/2011.
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 22/12/2011, resta
definitivament aprovat en data 6 de febrer de 2012.
El Ple es dóna per assabentat i manifesta la seva conformitat.
6.- APROVACIÓ PADRONS FISCALS ANY 2012: IMPOST VEHICLES
TRACCIÓ MECÀNICA i TAXA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES (EXP.- 12/12).
Atès que s’ha procedit a renovar els padrons municipals de cobrança per a
2012 de les exaccions municipals incloent les altes, baixes i modificacions
oportunes en cadascun dels padrons, de conformitat amb l’art. 124.3 de la Llei
General Tributària i la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment els padrons de cobrança de les exaccions
municipals de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica i la Taxa per
recollida d’escombraries per al 2012.
Segon.- Sotmetre aquest acord a tràmit d’informació pública amb anunci al
BOP i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament per un període de quinze dies hàbils a
comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, a l’efecte del
seu examen i possibles reclamacions amb el ben entès que de no produir-se’n
s’entendran definitivament aprovats sense necessitat d’ulterior acord.
7.- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE ARRANJAMENT DE LA PLAÇA D’URTX
I ENTORN (EXP.- 55/11 bis).
Vist el projecte d’obra ordinària denominat “ARRANJAMENT DE LA PLAÇA
D’URTX I ENTORN”, amb un pressupost de 160.421,41.-EUROS IVA inclòs,
redactat per l’arquitecta, Sra. Marian Domenjó i Torres .
Atès que les obres definides a l’esmentat projecte responen a necessitats de
millora d’infraestructures del municipi i/o de serveis obligatoris municipals, el
Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, Acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària denominat
“ARRANJAMENT DE LA PLAÇA D’URTX I ENTORN”, amb un pressupost de
160.421,41.-EUROS IVA inclòs, redactat per l’arquitecta, Sra. Marian Domenjó i
Torres i sotmetre-lo a informació pública per trenta dies, de conformitat amb l’
art. 235.2 c) TRLMRLC i l’art. 37.2 del ROAS amb anunci al BOP de Girona i al
tauló d’anuncis de l’Ajuntament, amb notificació individual, si s’escau, als
propietaris afectats a fi del seu examen i formulació d’al·legacions pels
interessats, amb el benentès que en cas de no produir-se’n s’entendrà
definitivament aprovat sense necessitat de cap acord posterior.

Segon.- Facultar al sr. Alcalde per tal de signar tota la documentació que es
derivi del tràmit d’aquest expedient.
8.- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE A
LES PERERES, QUEIXANS I URTX (EXP.- 54/11).
Vist el projecte d’obra ordinària denominat “ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE
A LES PERERES, QUEIXANS I URTX”, amb un pressupost de 285.531,60.EUROS IVA inclòs , redactat per l’enginyer tècnic d’obres públiques, Sr. Maties
Domenjó i Manaut .
Atès que les obres definides a l’esmentat projecte responen a necessitats de
millora d’infraestructures del municipi i/o de serveis obligatoris municipals, el
Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, Acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària denominat
“ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE A LES PERERES, QUEIXANS I URTX”,
amb un pressupost de 285.531,60.-EUROS IVA inclòs, redactat per l’enginyer
tècnic d’obres públiques, Sr. Maties Domenjó Manaut i sotmetre-lo
a
informació pública per trenta dies, de conformitat amb l’ art. 235.2 c) TRLMRLC
i l’art. 37.2 del ROAS amb anunci al BOP de Girona i al tauló d’anuncis de
l’Ajuntament, amb notificació individual, si s’escau, als propietaris afectats a fi
del seu examen i formulació d’al·legacions pels interessats, amb el benentès
que en cas de no produir-se’n s’entendrà definitivament aprovat sense
necessitat de cap acord posterior.
Segon.- Facultar al sr. Alcalde per tal de signar tota la documentació que es
derivi del tràmit d’aquest expedient.
9.- SOL.LICITUD CANVI ACTUACIÓ PREVISTA AL PLA ÚNIC D’OBRES I
SERVEIS DE CATALUNYA (PUOSC ANY 2011, ACTUACIÓ 2011/447). EXP.54/11.
Vist que l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya té inclòs al Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya per a l’any 2011 l’actuació següent:
Any

Programa

2011
2011

PG
PE

Actuació

Pressupost

Adquisició d’una carpa mòbil
Adquisició d’una carpa mòbil

30.355,50.-€

TOTAL

30.355,50.-€

Ajut
25.000,00.-€
3.500,00.-€
28.500,00.-€

Atès que aquest Consistori està executant l’actuació “Projecte de desenvolupament
de l’Arborètum Geogràfic de Queixans” amb un pressupost total d’adjudicació de
222.441,56.-Euros i que durant l’any 2012 adjudicarà les actuacions incloses al
PUOSC anomenades “Abastament d’aigua potable a les Pereres, Queixans i Urtx” i
“Millora de la Plaça d’Urtx i entorn” amb uns pressupostos de 285.531,60.-€ i
160.421,41.-€ respectivament.

Donat que l’import de les esmentades obres és molt important pel municipi de
Fontanals de Cerdanya per la qual cosa cal prioritzar les obres més importants
deixant per més endavant les que no es considerin prioritàries a fi de poder
executar les obres correctament i complir amb els pagaments de forma puntual, el
Ple, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- SOL.LICITAR al Departament de Governació i Administracions Públiques
de la Generalitat de Catalunya un canvi d’obra en el PUOSC de l’any 2011 de
manera que l’ajut que havia de destinar-se a l’adquisició de la carpa mòbil es destini
a l’actuació “Abastament d’aigua potable a les Pereres, Queixans i Urtx, inclosa al
PUOSC de l’any 2012.
Segon.- En conseqüència, la corporació renuncia a l’actuació “Adquisició d’una
carpa mòbil”, inclosa al PUOSC any 2011 amb un pressupost de 30.355,50.-€ i una
subvenció de 28.500,00.-€ (25.000,00.-€ PG i 3.500,00.-€ PE), CONDICIONAT a la
inclussió de la nova actuació que es proposa que ja està inclosa al PUOSC 2012,
titulada “Abastament d’aigua potable a les Pereres, Queixans i Urtx”, amb un
finançament previst de:
Pressupost:

285.531,60.-€

Fons de finançament:
PUOSC any 2011
PUOSC any 2012
Aportació Corporació local
TOTAL

28.500,00.-€
125.000,00.-€
132.031,60.-€
285.531,60.-€

10.- DONACIÓ DE COMPTES APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST ANY
2012 (EXP.- 123/11).
L’Alcalde informa al Ple que l’expedient del Pressupost General 2012 (EXP
123/11), que inclou, previsions ingressos i despeses, les Bases d’Execució del
pressupost, la plantilla de personal, l’oferta pública d’ocupació i l’annex
d’inversions per l’any 2012 ha estat exposat al públic durant un termini de 15
DIES HÀBILS, des del dia 3/01/2012 al dia 25/01/2012, i que s’ha publicat
l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 1 de data 2/01/2012 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 i de conformitat amb
l’acord del Ple de data 22/12/2012, l’ Expedient del Pressupost General 2012
(EXP 123/11) resta definitivament aprovat en data 26 de gener de 2012.
El Ple es dóna per assabentat i manifesta la seva conformitat.

11.- APROVACIÓ PLECS DE CLÀUSULES QUE REGULARAN LA
CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT PER LA GESTIÓ
INDIRECTA EN RÈGIM DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI
MUNICIPAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE EN TRAMITACIÓ
D’URGÈNCIA, I CONVOCATÒRIA PROCEDIMENT (EXP.- 92/12).
Atès que el Ple, en data 12/12/2006 va acordar aprovar definitivament el canvi
de la forma de gestió directa del servei municipal d’aigua per la modalitat de
gestió indirecta, mitjançant concessió; la memòria justificativa; el projecte
d’establiment; i el reglament que estableix el règim jurídic de la prestació.
Atès que en data 13/03/2007 El Ple va adjudicar a SOREA, SA pel procediment
negociat, la gestió del Servei Municipal de subministrament domiciliari d'aigua
potable, mitjançant concessió administrativa.
Vist que, d’acord amb el referit acord en data 1/04/2007 va va signar el
corresponent contracte i que el termini del mateix ha acabat en data
31/12/2011.
Atès que caldria procedir a adjudicar el contracte de gestió del servei municipal
d’abastament d’aigua de forma urgent per tal de poder garantir un servei
continuat i adequat a les necessitats dels veïns.
Vistos els informes dels serveis tècnics i de Secretaria i Intervenció i de
conformitat amb la Llei de Contractes del Sector Públic, l’article 277 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 resta de normativa concordant, el Ple,
per unanimitat, ACORDA:
Primer.Contractar per procediment obert, en expedient de tramitació
d’urgència, El CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL
D’ABASTAMENT D’AIGUA DE FONTANALS DE CERDANYA SOTA LA
MODALITAT DE CONCESSIÓ (Exp.- 92/12).
Segon.- Aprovar el PLEC DE CONDICIONS QUE REGIRAN L’ADJUDICACIÓ
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL
SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT D’AIGUA DE FONTANALS DE
CERDANYA SOTA LA MODALITAT DE CONCESSIÓ i sometre’l a informació
pública per un periode de deu dies hàbils de conformitat amb l’article 277.1
del TRLMRLC i 112 del TRLCSP.
Tercer.- Aprovar l’expedient de contractació, i disposar l’obertura del
procediment de contractació, convocant el procediment de licitació per
tramitació d’urgència, amb la utilització de diversos criteris d’adjudicació DEL
CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT
D’AIGUA DE FONTANALS DE CERDANYA SOTA LA MODALITAT DE
CONCESSIÓ.

Quart.- Simultàniament a l’aprovació dels PCAP es convoca i s’anuncia el
procediment de licitació, si bé la mateixa s’ajornarà quan resulti necessari, en
el supòsit que es formulin reclamacions contra el referit plec, anunciant-se el
procediment al BOP, al DOGC, al perfil del contractant de la web municipal i
al tauló d’anuncis municipal a fi que els interessats puguin presentar
proposicions per un termini de quinze dies naturals a partir del dia següent de
l’última publicació de l’anunci de les previstes.
Cinquè.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, el senyor
Alcalde o membre de la Corporació en qui delegui per a la tramitació i execució
del present acord.
12.AUTORITZACIÓ
INCREMENT
DE
LES
TARIFES
DEL
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE A FONTANALS DE CERDANYA
(EXP.- 92/12)
Vist l’escrit presentat per SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de
Aguas, SA, mitjançant el qual es sol.licita autorització per incrementar les
tarifes del subministrament d’Aigua potable a Fontanals de Cerdanya, segons
el següent desglòs:
COMPONENT TARIFARI

Tarifes

Domèstic
Fins a 45 m3/uc/trimestre

0,2138€/m3

De 45 a 90 m3/uc/trimestre

0,4276€/m3

Excés de 90m3/uc/trimestre
Ramader

1,2831€/m3
0,2138€/m3

Venda d’aigua en alta

0,8427€/m3

Reg
Fins a 90m3/uc/trimestre (consum inclòs en la tarifa fixa).
Excés de 90m3/uc/trimestre
Conservació d’escomeses i comptadors
Escomeses amb comptador
Escomeses sense comptador particular
Escomeses sense comptador bars, restaurants, establiments
hotelers, pensions, càmpings i altres establiments oberts al
públic
Quotes fixes de servei

0,0 €/m3
0,2138€/m3

1,07€/ab/mes
100,00€/ab/mes
150,00€/ab/mes

Domèstic-Ramader

85 €/ab/any

Reg

300€/ab/any

Atès que s’ha detectat que les tarifes vigents fins ara no preveien cap import
per als subministraments de reg pels jardins ni tampoc pel preu de venda
d’aigua en alta.
Vist que l’article 42 del reglament del servei d’aigua aprovat pel ple de
l’ajuntament de Fontanals de Cerdanya en data 12 de desembre de 2006
estableix

“ (...)en el termini de dos anys des de l’entrada en vigor
d’aquest reglament i, sempre que la xarxa de distribució ho
faci possible, l’abonat haurà de substituir el subministrament
per l’aforament actual per un subministrament per
comptador, fent-se càrrec del cost de les obres l’abonat (...)”.
Atès que en data 8/04/2008, la Junta de Govern va aprovar la creació d’una
tarifa per als abonats que no tinguessin comptador a fi d’evitar el greuge que es
pogués causar respecte els abonats amb comptador.
Atès que en data 2/12/2008, 22/09/2009 i 28/09/2010 l’Ajuntament va aprovar
l’increment de la tarifa per als abonats que no tinguessin comptador.
Atès que tot i les reiterades comunicacions als usuaris, encara hi ha alguns
abonats que encara no disposen de comptador d’aigua, la qual cosa causa un
greuge als abonats que tenen comptador.
Atès que durant els darrers anys els increments de les tarifes han estat inferiors
als autoritzats per la Comissió de Preus de Catalunya.
Vist que en data 31/12/2011 ha finalitzat el termini del conveni per a la gestió
del servei municipal de subministrament domiciliari d’aigua potable a Fontanals
de Cerdanya signat en data 1/04/2007.
Atès que en data d’avui el Ple ha aprovat el plec de condicions administratives,
econòmiques, tècniques i particulars per a la nova adjudicació del contracte de
gestió del servei municipal d’aigua de Fontanals de Cerdanya sota la modalitat
de concessió.
D’acord amb aquests antecedents, el Ple, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Autoritzar l’increment de les tarifes del subministrament d’Aigua
potable a Fontanals de Cerdanya d’acord amb l’estudi de tarifes presentat per
la concessionària. D’acord amb això, les tarifes després de l’increment, seran
les següents:
COMPONENT TARIFARI

Tarifes

Domèstic
Fins a 45 m3/uc/trimestre

0,2138€/m3

De 45 a 90 m3/uc/trimestre

0,4276€/m3

Excés de 90m3/uc/trimestre
Ramader

1,2831€/m3
0,2138€/m3

Venda d’aigua en alta

0,8427€/m3

Reg
Fins a 90m3/uc/trimestre (consum inclòs en la tarifa fixa).
Excés de 90m3/uc/trimestre
Conservació d’escomeses i comptadors
Escomeses amb comptador
Escomeses sense comptador particular

0,0 €/m3
0,2138€/m3

1,07€/ab/mes
100,00€/ab/mes

Escomeses sense comptador bars, restaurants, establiments
hotelers, pensions, càmpings i altres establiments oberts al
públic
Quotes fixes de servei
Domèstic-Ramader
Reg

150,00€/ab/mes

85 €/ab/any
300€/ab/any

Segon.- Notificar aquest acord al concessionari per tal que efectuï la corresponent tramitació
davant la Comissió de preus de Catalunya.
Tercer.- Establir que aquests increments només seran aplicables a partir de l’entrada en vigor
del nou contracte de gestió del servei municipal d’aigua de Fontanals de Cerdanya, sempre i
quan la Comissió de preus de Catalunya els hagi aprovat.

13.- 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, per unanimitat s'aproven.

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:
DECRETS ALCALDIA DES DE LA DARRERA SESSIÓ DEL PLE
NÚM.

DATA

EXP/LO

1

09/01/2012

LO 1/12

2

09/01/2012

3

10/01/2012

LO 2/12
EXP. PV
2012

4

10/01/2012

LO 24/11

5

31/01/2012

LO 3/12

6

03/02/2012

LO 28/06

7

03/02/2012

8

10/02/2012

9

10/02/2012

10

21/02/2012

LO 9/11
EXP.
10/10
LO 18/07 Urba 2/12
EXP.
18/12

ASSUMPTE
Llicència constitució règim propietat horitzontal finca Camí
Mas de Munt, 2 de queixans. Antònia Puig i José Minguez
Llicència d'obres construcció 1 habitatge unifamiliar Camí
Mas de Munt, 2-A de Queixans. Oscar Minguez Puig i
Mireia Viñes Puigferre.
Atorgament concessió pròrroga per a la presentació de la
liquidació de l'IIVTNU. Fortián Viñas Cardona.
Devolució aval a nom de Tecniber per garantir la reposició
del paviments. Passatge de la Ribera 2. Estoll
Llicència d'obres per connectarse a la xarxa municipal
d'aigua. CODO-2010,SL. C/ Rufaca, 6 Escadarcs
Devolució avals de la Llicència d'obres.Promotora 11 de
Novemre,SL
Devolució avals de la Llicència d'obres. Avet Blau,SL
Diputació de Girona. Sol·licitud de Subvenció per
actuacions en matèria forestal. Línia 2.
Denegació devolució ICIO i ajornament devolució avals
Carquisa-70, SL
Convocatòria Ple ordinari febrer

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 senyor Jordi Pereiro demana la paraula i pregunta si els contenidors
de recollida de fracció orgànica són fixes o són de proves. El regidor, Sr.
Ramon Chia respon que quedaran fixes. Aquesta recollida havia d’iniciar-se
perquè la Generalitat sinó sanciona i la multa és superior al cost de fer la
recollida de l’orgànica. Per ara el noi de la brigada ho porta a Alp i des d’allà es
baixarà a l’abocador de Montferrer.
El regidor Sr. Jordi Pereiro, demana la paraula i manifesta que la rasa que s’ha
fet per passar la línia elèctrica des del carrer Estació fins la rotonda no s’ha
acabat correctament i que es van deixar rocs i terres a la vora del camí i els
camps de dalt. El regidor, Sr. Esteve Baqué diu que ho miraran i trucaran al
contractista per tal que ho acabi correctament.
El regidor, Sr. Esteve Baqué demana la paraula i manifesta que l’escola de
Puigcerdà va demanar un ajut al Consell Comarcal per equipar una aula per
nens amb minusvalies. El pressupost de l’actuació és d’uns 2420.-Euros més
IVA i el Consell Comarcal no ha contestat. És té constància que l’Ajuntament
de Puigcerdà aportarà 700.-Euros i s’ha demanat ajut a aquest Consistori per
equipar l’aula. Un cop debatuda la qüestió, els regidors, per unanimitat acorden
aportar 200.-Euros.
El regidor Sr. Jordi Pereiro demana la paraula i pregunta si es taparan les
bandes rugoses que hi ha pel municipi. L’Alcalde, Sr. Josep Serret manifesta
que cap a la primavera es farà un reg asfàltic per diversos carrers del municipi i
s’aprofitarà per tapar-les. El Sr. Pereiro demana si es farà algun altre tipus de
reductor de velocitat i l’Alcalde diu que s’estudiarà fer algun tipus “d’esquena
d’ase” en alguns punts concrets.
El regidor, Sr. Esteve Baqué demana la paraula per informar dels problemes
que durant aquest hivern hi ha hagut en el servei municipal d’aigües com a
conseqüència de les gelades i les baixes temperatures: Ateses les
tempertatures extremes s’ha fet malbé uns 70 comptadors. En aquesta situació,
es va prioritzar l’arranjament dels comptadors per evitar més pèrdues d’aigua i
es va donar l’ordre de no fer subministraments provisionals fins que
s’haguessin arranjat els comptadors. Un cop solucionat el problema es va
acceptar fer algun provisional per solucionar els casos concrets. A hores d’ara
el servei està normalitzat.
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde aixeca la sessió, de la qual
estenc, com a secretari, aquesta acta.
El secretari

Vist i plau
L'alcalde

