ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE
CERDANYA CELEBRADA EN DATA 13/05/2013

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm: 2/2013
Caràcter: ordinària
Data: 13 de maig de 2013
Horari: de 13:10 a 14:05 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.

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

Ramon Chia Galvez.
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
Han excusat la seva assistència els següents regidors:
Regidors electes per la Llista de Convergència i unió (CIU):
-

Josep Maria Ester Font.

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

Joaquim Vera Garrote.

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 21/02/2013 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.- MOCIÓ DE SUPORT A L’AJUNTAMENT DE LA VILA DE LLÍVIA CONTRA
EL PROJECTE FRANCÈS DE CONSTRUCCIÓ D’UN ENCREUAMENT O
ROTONDA A LA CARRETERA NEUTRA QUE UNEIX LLÍVIA AMB ESPANYA,
EXISTINT L’ALTERNATIVA DE LA CARRETERA DE LA JUNCASSA (EXP
78/13).
A l’any 2005, el Govern Francès va manifestar el projecte de crear una nova
rotonda a la carretera de Llívia N-154 (Internacional) per tal d’evitar el pas de
vehicles pesats pel municipi de Bourg-Madame (França). Projecte promogut
per la Direction Départementale de l’Equipement des Pyrénnées Orientales i
anomenat “Noeud Routier de Bourg-Madame. Liaison RN20-RD68. Route
Nationale 20”.
El projecte total contemplava la construcció de dues rotondes, una a la
carretera nacional francesa i l’altre a la carretera neutra que uneix Llívia amb
Puigcerdà i també la construcció d’una nova via de comunicació que uniria
ambdues carreteres.
El proppassat 13 de febrer de 2013, les autoritats franceses van fer una sessió
informativa a la Vila de Llívia sobre la represa del projecte i van presentar la
modificació consistent en la substitució de la rotonda sobre la carretera neutra
per un encreuament en forma de T amb un carril d’incorporació per aquells
vehicles que es dirigeixin d’Espanya cap a França.
En el transcurs de la sessió els representants de l’Administració francesa van
confirmar que el Projecte es troba en fase d’execució, que en breu s’iniciarà el
procés de concurs públic per adjudicar la construcció de l’obra i que aquesta
iniciarà abans de l’estiu de 2013.
La construcció d’un encreuament a la carretera neutra, tot i tenir un carril
d’incorporació per aquells vehicles que es dirigeixin cap a França, no farà altra

cosa que crear un punt negre a la xarxa vial, en perjudici dels conductors tan
francesos com espanyols, propiciant un alt risc d’accidents i posant en perill la
seguretat vial.
L’alternativa que l’Ajuntament de la Vila de Llívia proposa a les autoritats
franceses es l’ús de la ja existent carretera que uneix la RN20 (passant pel
municipi francès d’Ur) amb la carretera neutra a través de la rotonda que es va
construir al 2001 a l’encreuament de la Juncassa, i de la qual tan sols caldria
arranjar-ne els marges. D’altra banda, opció que actualment utilitzen la majoria
de vehicles pesats.
Per tot això, d’acord amb els antecedents abans esmentats, el Ple municipal,
per unanimitat de tots els seus membres, ACORDA:
Primer.- Manifestar el rebuig a les propostes de l’Estat Francès de construcció
d’un rotonda o bé, d’un encreuament en forma de T amb un carril d’incorporació
per aquells vehicles que es dirigeixin cap a França, degut a l’elevat risc que
suposa per a la seguretat vial la creació d’un encreuament a la carretera
neutra.
Segon.- Manifestar el nostre suport a l’alternativa proposada per l’Ajuntament
de Llívia, consistent en l’ús de la ja existent carretera que passa per la
Juncassa i que uneix la carretera francesa RN20 (passant per Ur) amb la
carretera neutra.
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Llívia per tal que li doni la
tramitació adient.
2.- MOCIÓ DE SUPORT DE LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA DEL DRET A
DECIDIR DEL POBLE DE CATALUNYA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
(EXP.- 78/13).
En els darrers anys, una majoria de forces politiques i socials del nostre país, han
impulsat un procés de transformació de l’actual relació entre Catalunya i Espanya.
Conscients de la necessitat d’ampliar el nostre autogovern i d’acabar amb l’espoli
fiscal que patim, per poder afrontar de la millor manera possible els reptes del
nostre futur.
Malgrat aquesta voluntat majoritària, l’Estat Espanyol ha reiterat la seva nulla
voluntat de canvi. El procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la
Sentència del Tribunal Constitucional en contra de la voluntat de la ciutadania
Catalana expressada en el referèndum de l’Estatut i els reiterats atacs a la Nostra
llengua, la nostra cultura i el nostre autogovern, comporten una negativa constant a
la voluntat d’evolució democràtica del poble català.
El poble de Catalunya ha expressat la voluntat de fer un pas en davant i superar
l’actual situació de bloqueig que ens imposa l’Estat Espanyol. Les manifestacions
del 10 de juliol de 2010 sota el lema “Som una Nació, nosaltres decidim” i la del
passat 11 de setembre de 2012 sota el lema “Catalunya nou Estat d’Europa” són

expressions clares de la voluntat majoritària que tenim els catalans i catalanes per
poder exercir el dret a decidir el nostre futur com a poble.
En les eleccions al Parlament de Catalunya celebrades el passat 25 de novembre
de 2012 la ciutadania del nostre país va expressar d’una manera clara i majoritària
la seva voluntat d’exercir aquest dret a decidir.
Interpretant aquesta voluntat, el Parlament de Catalunya en data 23 de gener de
2013, en la primera sessió de la X legislatura ha aprovat una DECLARACIÓ DE
SOBIRANIA DEL DRET A DECIDIR DEL POBLE DE CATALUNYA, amb el
següent redactat:
Proposta de Resolució d’aprovació de la Declaració de Sobirania i del dret a
decidir del Poble de Catalunya:
“Preàmbul
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament
la voluntat d’autogovernarse, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la
igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva
identitat collectiva.
L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del poble
català, en les seves institucions seculars i en la tradició jurídica catalana. El
parlamentarisme català té els seus fonaments en l’Edat Mitjana, amb les
assemblees de Pau i Treva i de la Cort Comtal.
Al segle XIV es crea la Diputació del General o Generalitat, que va adquirint més
autonomia fins actuar, durant els segles XVI i XVII, com a govern del Principat de
Catalunya. La caiguda de Barcelona el 1714, arran de la Guerra de Successió,
comportà que Felip V abolís amb el Decret de Nova Planta el dret públic català i
les institucions d’autogovern.
Aquest itinerari històric ha estat compartit amb altres territoris, fet que ha configurat
un espai comú lingüístic, cultural, social i econòmic, amb vocació de reforçar-lo i
promoure’l des del reconeixement mutu.
Durant tot el segle XX la voluntat d’autogovernar-se de les catalanes i els catalans
ha estat una constant. La creació de la Mancomunitat de Catalunya el 1914 suposà
un primer pas en la recuperació de l’autogovern, que fou abolida per la dictadura
de Primo de Rivera. Amb la proclamació de la Segona República espanyola es
constituí un govern català el 1931 amb el nom de Generalitat de Catalunya, que es
dotà d’un Estatut d’Autonomia.
La Generalitat fou de nou abolida el 1939 pel general Franco, que instaurà un
règim dictatorial fins al 1975. La dictadura va comptar amb una resistència activa
del poble i el Govern de Catalunya. Una de les fites de la lluita per la llibertat és la
creació de l’Assemblea de Catalunya l’any 1971, prèvia a la recuperació de la
Generalitat, amb caràcter provisional, amb el retorn el 1977 del seu president a
l’exili. En la transició democràtica, i en el context del nou sistema autonomista
definit per la Constitució espanyola de 1978, el poble de Catalunya aprovà
mitjançant referèndum l’Estatut d’Autonomia de Catalunya el 1979, i celebrà les
primeres eleccions al Parlament de Catalunya el 1980.

En els darrers anys, en la via de l’aprofundiment democràtic, una majoria de les
forces polítiques i socials catalanes han impulsat mesures de transformació del
marc polític i jurídic. La més recent, concretada en el procés de reforma de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya iniciat pel Parlament l’any 2005. Les dificultats i
negatives per part de les institucions de l’Estat Espanyol, entre les quals cal
destacar la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010, comporten una negativa
radical a l’evolució democràtica de les voluntats collectives del poble català dins
de l’Estat Espanyol i crea les bases per una involució en l’autogovern, que avui
s’expressa amb total claredat en els aspectes polítics, competencials, financers,
socials, culturals i lingüístics.
De diverses formes, el poble de Catalunya ha expressat la voluntat de superar
l’actual situació de bloqueig en el si de l’Estat Espanyol. Les manifestacions
massives del 10 de juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació, nosaltres decidim»
i la de l’11de setembre de 2012 sota el lema «Catalunya nou Estat d’Europa» són
expressió del rebuig de la ciutadania envers la manca de respecte a les decisions
del poble de Catalunya.
Amb data 27 de setembre de 2012, mitjançant la resolució 742/IX, el Parlament de
Catalunya constatà la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar
lliurament i democràticament el seu futur collectiu mitjançant una consulta. Les
darreres eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre de 2012 han
expressat i confirmat aquesta voluntat de forma clara i inequívoca. Per tal de portar
a terme aquest procés, el Parlament de Catalunya, reunit en la primera sessió de
la X legislatura, i en representació de la voluntat de la ciutadania de Catalunya
expressada democràticament a les darreres eleccions, formula la següent:
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya
D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per part del poble
de Catalunya, el Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per fer efectiu
l’exercici del dret a decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya
puguin decidir el seu futur polític collectiu, d’acord amb els principis següents:
– Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica,
caràcter de subjecte polític i jurídic sobirà.
– Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del dret a decidir serà
escrupolosament democràtic, garantint especialment la pluralitat d’opcions i el
respecte a totes elles, a través de la deliberació i diàleg en el si de la societat
catalana, amb l’objectiu que el pronunciament que en resulti sigui l’expressió
majoritària de la voluntat popular, que en serà el garant fonamental del dret a
decidir.
– Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la
població i la societat civil catalana tingui tota la informació i el coneixement precís
per a l’exercici del dret a decidir i es promogui la seva participació en el procés.
– Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, les institucions
europees i el conjunt de la comunitat internacional.

– Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat
expressada en múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir Catalunya
com un sol poble.
– Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unió
Europea, particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el
compromís amb l’estat del benestar, la solidaritat entre els diferents pobles
d’Europa i l’aposta pel progrés econòmic, social i cultural.
– Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l’enfortiment
democràtic i l’exercici del dret a decidir.
– Paper principal del Parlament. El Parlament en tant que la institució que
representa el poble de Catalunya té un paper principal en aquest procés i per tant
s’hauran d’acordar i concretar els mecanismes i les dinàmiques de treball que
garanteixin aquest principi.
– Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de fer
partícips actius en tot aquest procés el món local, i el màxim de forces polítiques,
agents econòmics i socials, i entitats culturals i cíviques del nostre país, i concretar
els mecanismes que garanteixin aquest principi.
El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de ciutadans i ciutadanes a ser
actius i protagonistes d’aquest procés democràtic de l’exercici del dret a decidir del
poble de Catalunya.”
Vistos aquests antecedents, el Ple, per unanimitat, ACORDA:
ACORDS
PRIMER. L’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya expressa el seu suport a la
DECLARACIÓ DE SOBIRANIA DEL DRET A DECIDIR DEL POBLE DE
CATALUNYA, aprovada el 23 de gener de 2013, en la primera sessió plenària de
la X legislatura del Parlament de Catalunya.
SEGON. Fer arribar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la
mesa i grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i al Consell Comarcal de la
Cerdanya.

3.- MOCIÓ A FAVOR DE LA LIQUIDITAT DELS AJUNTAMENTS CATALANS
(EXP.- 78/13).
El passat mes de març el Govern de la Generalitat anunciava que liquidaria el
seu deute amb els ajuntaments abans de finals de juny, en aquell moment el
deute de la Generalitat amb els ens locals ascendia a 550 milions d’euros.
L’anunci el feia durant l’acte de signatura del conveni amb els presidents de les
quatre diputacions i les entitats municipalistes pel “Pla extraordinari
d’assistència financera local”.

Malgrat aquest anunci, algunes de les obligacions reconegudes per la
Generalitat de Catalunya als ens locals es troben pendents de pagament, com
a conseqüència dels problemes transitoris de liquiditat, provocats pels reiterats
incompliments del Govern de l’Estat Espanyol amb la Generalitat de Catalunya
al no fer efectiu els pagaments del deute reconegut legalment. Aquest fet
agreuja la difícil situació econòmica de molts dels ajuntaments i Consells
comarcals, que també pateixen una important falta de liquiditat i que els
impossibilita complir amb els venciments dels seus deutes.
Entre altres, el fet que la Generalitat no hagi fet efectiu el pagament del Fons
de Cooperació Local als ajuntaments, els posa en una difícil situació als,
especialment els més petits, als quals aquest fons els representa un
percentatge important dels seus ingressos.
El passat 9 d’octubre, el Comitè Executiu de l’Associació Catalana de municipis
aprovava l’elaboració d’un document per tal de reclamar a la Generalitat que
saldi els seus deutes amb els ajuntaments i si més no que avanci una part del
mateix.
Una part del deute que els ajuntaments han d’assumir, tot i els problemes de
liquiditat que pateixen, el deuen a la mateixa Generalitat de Catalunya, com en
el cas del cànon de l’aigua, que han d’abonar a l’ACA. Ajudaria molt a les
finances municipals, que aquests deutes es compensessin a compte dels
pagaments pendents de la Generalitat.
L’actual situació econòmica ha fet també que molts ajuntaments i consells
comarcals, renunciïn a executar diverses inversions que tenien planificades i
subvencionades en part, pel Govern de la Generalitat, en alguns casos la
Generalitat havia avançat part de la seva aportació en forma de bestreta.
Actualment el govern exigeix a aquests Ajuntaments la devolució d’aquesta
bestreta més els interessos corresponents, no sembla lògic, que la Generalitat
que acumula un important impagament del deute que té amb els ens locals, els
reclami ara aquests interessos.
Per una situació similar, el passat dimarts 9 d’octubre el Govern Català
mostrava la indignació per la penalització imposada per l’Executiu central pel
retard del pagament de les quotes de la Seguretat Social. El Portaveu
manifestava “és el mateix Govern el que ens deu centenars de milions d’euros,
però resulta que si et passes un dia, en aquest cas nou dies, en les quotes de
la Seguretat Social, et posa una penalització del 20%”. Compartim plenament
aquesta indignació, alhora que no entendríem que la Generalitat tingues una
relació similar amb els ajuntaments catalans.
Pels motius anteriorment exposats, el Ple, per unanimitat, ACORDA:
ACORDS
PRIMER. L’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya insta al Govern de la
Generalitat a compensar el deute que tenen els ajuntaments i consells

comarcals amb els diferents organismes de la Generalitat i les bestretes que es
veuen obligats a retornar-li, a compte de les obligacions reconegudes per part
de la Generalitat pendents de pagament.
SEGON. L’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya insta al Govern de la
Generalitat a no fer efectiu el cobrament d’interessos, a aquells ajuntaments i
consells comarcals que hagin de fer efectiu el retorn d’alguna bestreta, i amb
els quals la Generalitat hi tingui deute pendent.
TERCER. L’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya insta al Govern de L’Estat
Espanyol a que faci efectius tots els deutes pendents amb la Generalitat de
Catalunya reconeguts legalment la qual cosa dificulta la gestió ordinària de la
tresoreria del Govern Català.
QUART. Instar al govern de la Generalitat que prioritzi les ordres de pagament
corresponents als ajuntaments més petits, ja que donades les seves
dimensions i competències tenen més dificultat per fer-hi front.
CINQUÈ. Fer arribar aquest acord al Govern de la Generalitat, a la mesa i als
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Diputació de Girona, al
Govern Espanyol, al Consell Comarcal de la Cerdanya, a l’Associació Catalana
de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.”
4.- ADHESIÓ A LA MOCIÓ ADOPTADA PER L’AJUNTAMENT DE BALENYÀ:
MOCIÓ RELATIVA AL DESDOBLAMENT DE LA LÍNIA DE TREN
BARCELONA-PUIGCERDÀ I ALS CANVIS EN LA GESTIÓ DE L’ESTACIÓ
BALENYÀ-ELS HOSTALETS”(EXP.- 78/13).
Vist que l’Ajuntament de Balenyà ha adoptat la moció relativa al desdoblament
de la línia de tren Barcelona - Puigcerdà i als canvis en la gestió de l’estació
Balenyà - Els Hostalets, que es transcriu literalment a continuació:
“MOCIÓ RELATIVA AL DESDOBLAMENT DE LA LÍNIA DE TREN BARCELONA-PUIGCERDÀ I
ALS CANVIS EN LA GESTIÓ DE L’ESTACIÓ BALENYÀ-ELS HOSTALETS
Els pressupostos de l’Estat una vegada més deixen la línia de tren Barcelona-Puigcerdà sense cap
partida pressupostària per aquest 2013.
Aquesta línia és des de fa molts anys una prioritat poder desdoblar-la almenys fins a Granollers i
també fins a Vic.
És inadmissible que es contemplin altres inversions en infraestructures i que aquesta hagi caigut
de les previsions, quan la necessitat de fer aquestes obres és total i inajornable, fins i tot, des del
punt de vista de la seguretat.
A tot això cal afegir la notícia dels canvis en la gestió de l’estació Balenyà-Els Hostalets a 31 de
gener de 2013.
El Ple acorda per unanimitat el següent:
Primer.- Manifestar la nostra disconformitat amb el fet que els pressupostos de l’Estat, una vegada
més, no incloguin el desdoblament de la línia de tren Barcelona-Puigcerdà.

Segon.- Manifestar la nostra indignació pels canvis en la gestió de l’estació Balenyà-Els Hostalets
a 31 de gener de 2013.
Tercer.- Demanar al Govern de l’Estat que modifiqui el pressupost de 2013 en el sentit d’incloure
aquesta obra, encara que sigui en diverses anualitats, i la continuïtat en els serveis de l’estació
Balenyà-Els Hostalets.
Quart.- Traslladar aquest acord al Ministeri de Foment i als altres pobles afectats pel
desdoblament, per al seu coneixement i per si volen prendre acords similars.”

Vistos aquests antecedents, el Ple per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Adherir-se a la moció
l’AJUNTAMENT DE BALENYÀ.

transcrita

anteriorment

adoptada

per

Segon.- Notificar aquesta resolució a l’AJUNTAMENT DE BALENYÀ.

5.- MOCIÓ PER DEMANAR LA SUPRESSIÓ DE LA DELEGACIÓ i
SUBDELEGACIONS DEL GOVERN ESPANYOL A CATALUNYA (EXP.-78/13).
La regeneració de les institucions de Catalunya a partir de l’arribada de la
democràcia s’ha produït de forma progressiva i ha suposat un avenç en la
normalització del nostre país. S’han mantingut, però, institucions de l’Estat a
casa nostra com és el cas de la delegació del govern espanyol a Catalunya i
les subdelegacions que hi ha a les capitals de província que representen,
únicament, l’autoritat d’Espanya al nostre territori.
Aquest braç del govern espanyol al nostre país, lluny de suposar un
engranatge, una eina per coordinar diferents matèries i disciplines, s’ha
convertit en una fiscalització política del procés de sobirania del poble català,
en aquests sentit únicament.
Actualment, la delegada del govern espanyol a Catalunya, Maria de los Llanos
de Luna, està judicialitzant les accions que, democràticament, estan duent a
terme els consistoris catalans en representació dels seus ciutadans i
ciutadanes com a expressió de la democràcia.
Catalunya és una nació que es manifesta, entre d’altres coses, amb els seus
símbols i també en el respecte mutu i la posada en relleu de la nostra identitat
com a element clau, com a columna vertebral de tota la convivència.
La Sra. Llanos de Luna basa el seu mandat com a delegada del govern en
subjugar els nostres símbols nacionals i acords democràtics de sobirania
posant en perill la pau social i imposant els símbols espanyols que el poble
català no se sent com a propis.

A més, els ajuntaments som els responsables democràtics de la sobirania
popular expressada pels ciutadans a través de les urnes que ha d’estar, per
davant de tot, per damunt de qualsevol legalitat imposada.
La delegació del govern està portant als tribunals acords de Ple respecte a la
declaració dels municipis com a territori lliure i sobirà i la necessitat de posar la
bandera espanyola a la façana dels nostres ajuntaments sent un atac a la
dimensió dels Ajuntaments com a ens polítics, tractant-los com a uns mers ens
administratius i negligint la seva vessant representativa.
Això suposa un atac als sentiments de la majoria dels catalans i a la posada en
perill de la convivència ciutadana, avui en pau.
No ens trobem, doncs, davant d’un acte administratiu, sinó davant d’un atac a
Catalunya impropi d’una institució que ha de vetllar pel progrés i per la pau
social.
Per tot això, el Ple, per unanimitat, ACORDA:
1. Demanar la supressió de la delegació del govern espanyol a Catalunya, així
com la de les subdelegacions que hi ha a Barcelona, Girona, Lleida i
Tarragona, per obsoletes, inoperants i buides de competències.
2. Demanar la retirada de tots els processos contenciosos iniciats per la
delegació del govern espanyol a Catalunya o les respectives subdelegacions
contra acords adoptats pels Ajuntaments catalans manifestant posicionaments
polítics en matèries d’interès general.
3. Demanar respecte i reconeixement per la nació catalana, per la seva llengua,
la seva cultura i els seus símbols.
4. Comunicar aquest acord a la Delegació del govern de l’estat a Catalunya, a
la Generalitat de Catalunya, al govern d’Espanya, al Parlament de Catalunya, al
Parlament Europeu i a l’Associació de Municipis per la Independència.”
6- AUTORITZACIÓ TRANSMISSIÓ DADES DEL PRESSUPOST I LA
LIQUIDACIÓ A LA DIR GRAL DE COORDINACIÓ FINANCERA AMB LES
COMUNITATS AUTÒNOMES I LES ENTITATS LOCALS A XALOC (EXP.47/13)
Vist que l’apartat 4 de la Resolució de data 14 de setembre de 2009 (BOE núm.
235, de 29/09/2009), de la Direcció General de Coordinació Financera amb les
Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, per la que es dicten mesures pel
desenvolupament de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que
s’aprova l’estructura dels pressupostos de les Entitats Locals, disposa que
mitjançant acord del Ple de la seva Corporació, l’Entitat Local responsable de
l’entrega de la còpia del pressupost general i de la seva liquidació a la Direcció
General de Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes i les Entitats

Locals podrà autoritzar a un representant de la Diputació provincial per tal que
realitzi la transmissió en el seu nom d’aquella informació a través de l’Oficina
Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats Locals, firmant
electrònicament l’enviament amb un certificat electrònic personal.
Donat que l’autorització anterior haurà de ser publicada al Butlletí Oficial de la
Província.
Atès que la Diputació de Girona, per mitjà del Pla d’Assistència Comptable
(PAC) de la Xarxa Local de Municipis (XALOC), presta aquesta assistència i
aquest Ajuntament forma part del citat Pla d’Assistència Comptable (PAC) des
del 14/07/2006.
D’acord amb aquests antecedents, el Ple, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Autoritzar a les persones que es relacionen la transmissió de la còpia
del Pressupost General municipal i de la seva liquidació a la Direcció General
de Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals,
a través de l’Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats Locals,
firmant electrònicament l’enviament amb un certificat electrònic personal.
Persones a les que s’autoritza la representació:
CÀRREC
NOM

Director del Servei d’Assistència i
Formació (SAF) de XALOC
Albert Mustarós i Gel

Aquesta autorització respon al compromís de XALOC a realitzar la tramesa de
les dades facilitades per l’Entitat Local, però en cap cas es responsabilitza del
contingut de les mateixes.
Segon.- Donar trasllat del present acord a XALOC (Servei d’Assistència i
Formació (SAF)_ Avda. Sant Francesc 29, 1r_17002 – Girona) i a la Direcció
General de Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes i les
Entitats Locals als efectes establerts a l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de
desembre, per la que s’aprova l’estructura dels pressupostos de les Entitats
Locals.
Tercer.- Publicar el present acord i autorització al Butlletí Oficial de la Província
de Girona (BOP), amb el títol següent:
"ACORD D’AUTORITZACIÓ PER A
PRESSUPOST GENERAL I DE LA
TRAVÉS DE L’OFICINA VIRTUAL DE
XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE
(FITXER XBRL)" .

LA TRANSMISIÓ DE DADES DEL
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST A
COORDINACIÓ FINANCERA AMB LA
LA DIPUTACIÓ DE GIRONA-XALOC

Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui possible per a

l’execució d’aquests acords.
7- APROVACIÓ CONVENI ENTRE LA MANCOMUNITAT D’ESCOMBRARIES
DE L’URGELLET I L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA, PER A
L’APORTACIÓ DE MATÈRIA ORGÀNICA A LA PLANTA DE COMPOSTATGE
(EXP 4/13 BIS).
Vista la proposta de conveni que consta a l’expedient, mitjançant el qual es
defineixen les condicions per al tractament de la FORM de Fontanals de
Cerdanya a la planta de Compostatge de l’Alt Urgell i la Cerdanya.
Atès que la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet és la titular de la Planta
de Compostatge de l’Alt Urgell i la Cerdanya.
Vist que l’esmentada planta de compostatge té com a objectiu el servei de
tractament de la fracció orgànica dels residus municipals de tots el municipis de
les comarques de l'Alt Urgell i la Cerdanya.
Donat que l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya realitza la recollida selectiva
de la FORM i vol tractar-la a la planta de compostatge de l’Alt Urgell i
Cerdanya.
Per tot això, el Ple, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Aprovar l’esmentat conveni.
Segon.- Notificar aquest acord a la mancomunitat d’escombraries de
l’Urgellet.
Tercer.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del conveni.
8- APROVACIÓ CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE
CERDANYA I L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS DEL POBLE DE
SORIGUEROLA PER A L’ARRANJAMENT DE LA ZONA D’ESBARJO DE
SORIGUEROLA I EL MANTENIMENT POSTERIOR (EXP 71/13).
Vista la proposta de conveni que consta a l’expedient, mitjançant el qual es
defineixen les condicions per l’arranjament de la zona d’esbarjo de Soriguerola i
el seu manteniment posterior.
Atès que mitjançant aquest document es preveu que l’Ajuntament executi i
sufragui les obres d’arranjament de la zona d’esbarjo de Soriguerola i
l’Associació de propietaris del Poble de Soriguerola en faci el manteniment de
la mateixa forma que fa amb la resta de zones verdes públiques de
Soriguerola.
Per tot això, el Ple, per quatre vots a favor dels regidors de CIU i END-CERD
assistents a la sessió i una abstenció del regidor d’ IFC-AC-PM, ACORDA:

Primer.- Aprovar l’esmentat conveni.
Segon.- Notificar aquest acord a l’Associació de Propietaris del Poble de
Soriguerola.
Tercer.- Facultar a l’Alcalde tan àmpliament per a la signatura del conveni i
per la resta d’actes necessaris per a la seva execució.
Seguidament el regidor, Sr. Jordi Pereiro, demana la paraula i manifesta que
s’ha abstingut perquè pensa que es tracta d’un parc públic com qualsevol altre
del municipi i que de la mateixa manera que l’ajuntament assumeix el cost del
manteniment dels altres parcs també ho hauria de fer amb aquest. Que a
Soriguerola són igual de veïns que als altres nuclis. El regidor Sr. Esteve Baqué
respon que li sorprèn que el Sr. Pereiro vulgui carregar a l’Ajuntament amb més
despesa. La regidora Sra. Garreta afegeix que s’ha arribat a un acord amb
l’Associació del Poble de Soriguerola i que si no es queixen no entén perquè el
Sr. Pereiro no hi està d’acord. L’Alcalde Sr. Josep Serret afegeix que No s’ha
obligat a ningú que s’hi han avingut voluntàriament.
9- DONACIÓ DE COMPTES APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 1 DEL PRESSUPOST 2012 (EXP.- 97/12)
Per l’Alcaldia s’informa que l’expedient referent a l’aprovació inicial de
l’Expedient de Modificació de crèdits núm. 1 del Pressupost General 2012 ha
estat exposat al públic durant un termini de 15 DIES HÀBILS, des del dia
8/03/2013 al dia 2/04/2013, i que s’ha publicat l’anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Girona núm. 47 de data 07/03/2013 i al tauler d’anuncis d’aquest
Ajuntament i que durant l’esmentat termini d’exposició NO s’han produït
al.legacions, per la qual cosa no havent-se presentat al.legacions en el tràmit
d’informació pública, de conformitat amb l’acord del Ple de data 21/02/2013, l’
Expedient de Modificació de crèdits núm. 1 del Pressupost General 2012 (Exp
97/12) resta definitivament aprovat en data 3 d’abril de 2013.
10 DONACIÓ COMPTES LIQUIDACIÓ EXERCICI 2012. (Exp.-20/13).
Per l’Alcalde es dóna compte del decret mitjançant el qual s’aprova la liquidació
del pressupost de l’any 2012, el qual literalment recull:
“DECRET D’ALCALDIA 37 DE DATA 3/05/2013
ANTECEDENTS
De conformitat amb les competències que m’atorga l’art. 191 del TRLHL, en
relació a l’aprovació de les liquidacions dels pressupostos de la Corporació, i
vist l’informe de l’Interventor, i un cop formada per la intervenció la liquidació
del pressupost de l’exercici de 2012, essent a 31 de desembre de 2012 el
següent resultat:

Existència en Caixa a 31/12/2012
(+) Pendent de Cobrament de l’exercici 2012
(+) Pendent de cobrament altres exercicis
185.205,12.-Eur
(+) Altres operacions no pressupostàries
(-) Saldos de cobrament dubtós
(-) Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva
(-) Finançament afectat finalitat concreta
Subtotal
Pendent de pagament de l’exercici 2012
Pendent de pagament d’altres exercicis
D’altres operacions no pressupostàries

777.871,85.-Eur
238.585,29.-Eur

20.278,60.-Eur
- 50.441,76.-Eur
0,00.-Eur
-140.541,55.-Eur
1.030.957,55.-Eur
36.622,61.-Eur
15.895,26.-Eur
99.808,97.-Eur

Subtotal

152.326,84.-Eur

ROMANENT DE TRESORERIA POSITIU

878.630,71.-EUR

HE RESOLT:
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici de 2012 presentada
per l’Interventor, i d’acord amb el contigut del seu informe, determinar que el
romanent de Tresoreria és positiu per import de 878.630,71.-EUR. En
conseqüència, el romanent de tresoreria disponible per finançar modificacions a
l’expedient del pressupost vigent, tal i com preveu l’art. 177.4 del TRLHL és de
878.630,71.-EUR.
Segon.- Donar compte d’aquest acord al Ple en la primera sessió que hi hagi.
Tercer.- Trametre còpia de la liquidació a la Delegació Provincial del Ministeri
d’Economia i Hisenda i al Sr. Delegat Territorial del Govern de la Generalitat de
Catalunya a Girona”.
Un cop informat el Ple, per unanimitat dels assistents a la sessió acorda donarse per assabentat i manifestar la seva conformitat amb el decret esmentat i
amb la liquidació aprovada pel citat decret.
11- DONACIÓ DE COMPTES APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST ANY
2013 (EXP.- 123/12).
L’Alcalde informa al Ple que l’expedient del Pressupost General 2013 (EXP
123/12), 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 2013 ha estat exposat al públic durant un termini de 15
DIES HÀBILS, des del dia 6/03/2013 al dia 26/03/2013, i que s’ha publicat
l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 45 de data 5/03/2013 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 21/02/2013, l’ Expedient del Pressupost General 2013
(EXP 123/12) resta definitivament aprovat en data 27 de març de 2013.
El Ple es dóna per assabentat i manifesta la seva conformitat.
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 unanimitat.
C.- DONACIÓ DE COMPTES I RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, RESOLUCIONS
DE LA JUNTA DE GOVERN DES DE LA DARRERA SESSIÓ DEL PLE.
Tot seguit per l’Alcalde es dóna compte de les resolucions adoptades per la
Junta de Govern en les sessions de data 26/02/2013, 19/03/2013 i 12/04/2013,
de les quals s’ha repartit l’acta amb la convocatòria del Ple.
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.- 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

15

19/02/2013

EXP. 12/13

15 bis

21/02/2013

EXP. 2/13

15 ter

21/02/2013

EXP. 2/13

16

21/02/2013

EXP. 46/13

17

28/02/2013

EXP 47/13

ASSUMPTE
Anullació de rebuts d'escombraries 2010, 2011 i 2012
a 1989 MMC LOGIC, SL i liquidació a nou propietari
ALPHA PRO LIMITED.
Nomenament integrants Junta Govern, establiment
règims sessions i convocatòria Junta constitutiva.
Delegació de competències de l'Alcalde en favor de la
Junta de Govern.
Solicitud de subvenció per a l'assistència als
ajuntaments per a la prevenció d'incendis forestals
ens camins i franges periurbanes. Diputació de
Girona.
Autorització per a la transmissió de dades del
pressupost general i de la liquidació del pressupost a

18

01/03/2013

Lo 1/2013

19

01/03/2013

LO 2/2013

20

06/03/2013

EXP 83/13

21

06/03/2013

LO 3/13

22

14/03/2013

EXP 83/12

23

21/03/2013

LO 4/13

24
24 bis

08/04/2013
09/04/2013

LO 5/13
EXP 37/13

25

11/04/2013

LO 6/13

26

11/04/2013

LO 7/13

27

11/04/2013

LO 8/13

28

11/04/2013

LO 9/13

29

18/04/2013

LO 10/13

30

18/04/2013

LO 11/13

31

25/04/2013

LO 12/13

32

26/04/2013

LO 13/13

33

26/04/2013

LO 14/13

34

29/04/2013

EXP. 55/11

35

29/04/2013

EXP. 93/12

36

03/05/2013

LO 15/13

través de l'oficina virtual de coordinació financera
amb la Xarxa local de municipis de la Diputació de
Girona (XALOC).
Llicència d'obres per arranjar mur al C/ de Baix, 12 B
d'Urtx. Ignasi Bartra Pons
Llicència d'obres per a la instal.lació de 6 nous
suports metàl.lics i instal.lació de un nou conductor
per retirar 22 pals de fusta i un de formigó.
Soriguerola. Endesa Distru¡ibucción Eléctrica,SLU
Autorització cursa volta a la Cerdanya en Ultrafons
2013. Sender i traça,SL. Dies 7,8 i 9 de Juny.
Llicència d'obres per a la construcció d'una terrassa
coberta front el C/ Torrent, 1 de Queixans. Xavier Chia
Trilles
Convocatòria Junta Govern ordinària març
Llicència d'obres per refer un mur situat front el C/
Just, 5 d'Urtx. Josep Astort Santiago
Llicència d'obres per moviment de terres per a la
construcció d'un habitatge unifamiliar a situar al C/
Cadi del Vilar d'Urtx
Convocatòria Junta Govern ordinària abril.
Llicència d'obres per realitzar treballs de tala i poda
d'abres a les línies elèctriques de Fontanals. Acciona
Medio Ambiente.
Llicència d'obres per realitzar treballs de tala i poda
d'abres a les línies elèctriques de Queixans. Acciona
Medio Ambiente.
Llicència d'obres per realitzar treballs de tala i poda
d'abres a les línies elèctriques de Queixans i Les
Pereres. Acciona Medio Ambiente.
Llicència d'obres per realitzar treballs de tala i poda
d'abres a les línies elèctriques del Vilar d'Urtx.
Acciona Medio Ambiente.
Llicència d'obres per reparació de terres de la
balconada exterior. C/Tossa, 6 del Vilar d'Urtx. Jordi
Oller Capdecreu
Llicència d'obres per a la construcció d'una rampa i
porta entrada al C/ Fontanals, 6 de Soriguerola.
Com.Prop. Cal Xeda.
Llicència d'obres per reparar murs que envolten la
finca i petites reparacions al garatge. Com.Prop. Cal
Casadet. Manel Blanch
Llicència d'obres per arranjament d'entrada,canviar
desguassos, sanejament cobertra,canviar finestres i
portes,pintar façana i altres reparacions. Francisco
Beteta Gallego.
Llicència d'obres per a la construcció d'una portalada
ceretana a situar al c/ Torrent , 2 d'Urtx. Montserrat
Delcor Bombardo
Aprovació del Pla de Seguretat i Salut projecte
"ARRANJAMENT DE LA PLAÇA D'URTX I ENTORN".
Aprovació del Pla de Seguretat i Salut projecte
"ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE A LES PERERES,
QUEIXANS I URTX. FASE II".
Llicència d'obres per rejuntar façana i canviar finestra
exterior . C/ Major, 5 Del Vilar d'Urtx. Llorenç Balart
Vidal

37

03/05/2013

EXP. 20/13

38

06/05/2013

LPO 16/13

Aprovació liquidació pressupost 2012.
Lpo C/ Major, 24 del Vilar d'Urtx. David Francesch
Herralde. LO 17/02

39

07/05/2013

EXP.- 38/13

Convocatòria Ple ordinari maig

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.
E.- TORN OBERT DE PARAULES.
El regidor, Sr. Jordi Pereiro demana la paraula i pregunta quins torrents s’han
netejat i si ja s’han finalitzat els treballs. El regidor Sr. Chia respon que s’han fet
el torrent de Queixans, el de la Malúria, el d’Urtx i el del Vilar. El Sr. Pereiro diu
que la llera del torrent del Vilar ha quedat molt bruta. El Sr. Chia diu que hi ha
hagut propietaris que han volgut que els deixessin la llenya i que s’ha netejat lo
més gros, que la brancada de la llera s’ha recollit la més grossa.
El regidor Sr. Pereiro pregunta com està l’arranjament del mur del carrer
Estació que s’havia comentat al Ple anterior. El regidor Sr. Esteve Baqué
respon que en principi ja s’ha aprovat fer el mur i que si no hi ha res de nou els
treballs es començaran la propera setmana.
El Sr. Jordi Pereiro pregunta com està el tema del tapament de les bandes
rugoses. El Sr. Baqué respon que cap al juny es farà un altre cop un reg asfàltic
en diversos carrers municipals i llavors es taparan.
El regidor Sr. Jordi Pereiro pregunta qui farà els treballs d’arranjament de la
zona verda de Soriguerola. El Sr. Baqué respon que el que es cuida
d’encarregar els treballs és l’administrador de l’Associació de Propietaris del
Poble de Soriguerola i que l’ajuntament pagarà fins l’import de dotze mil euros.
El Sr. Jordi Pereiro pregunta si el dipòsit ja està en marxa. El Sr. Baqué respon
que ja es pot utilitzar però que encara no està cedit a SOREA. El Sr. Pereiro
pregunta si ja s’han instal.lat els comptadors a la sortida de dipòsit i el Sr.
Baqué respon que sí.
El Sr. Pereiro pregunta sobre el cost dels treballs que s’estant fent de
l’arranjament de l’escala de la Plaça de l’Ajuntament i l’Alcalde, Sr. Josep
Serret respon els treballadors els deixa el Consell Comarcal en el marc d’un
programa del Servei d’Ocupació de Catalunya i que l’Ajuntament només pagarà
el cost del material.
Respecte al mur del carrer estació el Sr. Baqué manifesta que al mateix temps
que s’arranja, el propietari del terreny de sota, Sr. Cristòfol, cedirà una part per
eixamplar el carrer i que l’únic que demana és que es consideri com a cessió
anticipada per si algun dia construeix li computi a l’hora de determinar
l’edificabilitat. El Sr. Pereiro pregunta si s’instal.larà una baranna i el Sr. Serret
respon que per ara no, que si més endavant es compta amb algun ajut potser
es faria.

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

