ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE
CERDANYA CELEBRADA EN DATA 27/04/2012

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm: 2/2012
Caràcter: ordinària
Data: 27 d’abril de 2012
Horari: de 20:15 a 21:30 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 27/02/2012 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.- APROVACIÓ DEL CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE TRACTAMENT ASFÀLTIC EN DIVERSOS
CAMINS I CARRERS DEL MUNICIPI I RATIFICACIÓ DECRET NÚM. 19 DE
16/03/2012 (EXP.- 8/11).
Vist que l’Alcalde en data 16/03/2012 va adoptar el següent decret:
“DECRET D’ALCALDIA NÚM. 19 de 16/03/2012
Vist que en data 3/01/2012, l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya va sol.licitar a la Diputació
de Girona la subscripció d’un conveni de col.laboració per l’execució dels treballs de reparació
i/o renovació de l’ acabat superficial de diversos camins i carrers del municipi.
Vist el Conveni i la valoració que la Diputació de Girona ha tramès a aquest Consistori per
executar les obres de tractament superficial asfàltic en diversos camins i carrers del municipi
per tal que, si s’escau, es procedeixi a la seva aprovació.
Atès que l’esmentat Conveni té per objecte l’arranjament de diversos camins i carrers del
municipi essent a càrrec de la Diputació de Girona l’aportació de la maquinària i el personal
necessaris, a excepció de l’element de càrrega; i a càrrec de l’Ajuntament de Fontanals de
Cerdanya el cost del material que es valora aproximadament en 29.086,71.-Euros, l’aportació
d’un tractor amb pala carregadora i l’aportació provisional dels terrenys necessaris per
l’amuntegament dels àrids necessaris.
Atès que els treballs es realitzen per part de l’equip de treball de la Diputació i que no es
programen fins que no s’ha aprovat el conveni i ingressat l’import del cost del material per la
qual cosa, cal aprovar el conveni i fer l’ingrés el més aviat possible per tal que els treballs
s’executin enguany.
D’acord amb els anteriors antecedents, de conformitat amb l’article 53.1 k), o) i u) del
TRLMRLC i resta de normativa concordant, RESOLC:
Primer.- Aprovar el conveni i la valoració que la Diputació de Girona ha tramès a aquest
Consistori per executar les obres de tractament superficial asfàltic en diversos camins i carrers
del municipi esmentat anteriorment i que consten a l’expedient.
Segon.- Aprovar el pagament i procedir a ingressar el cost del material valorat en 29.086,71.Euros a la Diputació de Girona.
Tercer.- Notificar aquest acord a la Diputació de Girona.
Quart.- Donar compte d’aquest acord al Ple per tal que, si escau, el ratifiqui”.

Vist el conveni i resta de documentació que consta a l’expedient i d’acord amb
la normativa de corresponent aplicació, el Ple, per unanimitat, ACORDA:

Primer.- Aprovar el conveni que consta a l’expedient i ratificar el decret núm. 19
de 16/03/2012 mitjançant el qual s’aprovava el conveni i la valoració que la
Diputació de Girona ha tramès a aquest Consistori per executar les obres de
tractament superficial asfàltic en diversos camins i carrers del municipi
esmentat anteriorment i que consten a l’expedient.
Segon.- Notificar aquest acord a la Diputació de Girona.
Tercer.- Facultar l’Alcalde per a la signatura del conveni i de tots els documents
necessaris per l’execució d’aquest acord.
2.- AJUNTAMENT DE PUIGCERDÀ: ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL
REGISTRE DE SOL.LICITANTS D’HABITAGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL
DE CATALUNYA I APROVACIÓ DEL CONVENI (EXP.- 46/12).
Atès que el Decret 106/2009, de 19 de maig, regula el Registre de sol·licitants
d’habitatges amb protecció oficial de Catalunya i els procediments
d’adjudicació d’habitatges amb protecció oficial i estableix que correspon als
Ajuntaments la inscripció en el Registre de les persones residents en llur
municipi que vulguin optar a un habitatge de protecció oficial a qualsevol ciutat
de Catalunya i compleixin els requisits exigits en aquest Decret per ésser
inscrits com a potencials adjudicataris, així com l’actualització i cancel·lació de
les dades relatives a les persones inscrites.
Atès que l’article 3 del Decret 106/2009, de 19 de maig, preveu que els
Ajuntaments poden associar-se per la creació de registres d’àmbit supralocal,
proposant als Ajuntaments la signatura de convenis de col·laboració per la
gestió de l’aplicació informàtica i procediment de registre de sol·licitants
d’habitatges de protecció oficial.
Atès que, per tal de donar una major agilitat en el procés d’extensió del
Registre de sol·licitants als municipis de la Comarca de La Cerdanya que
estiguin dins la província de Girona, l’Ajuntament de Puigcerdà ha presentat la
PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI TIPUS DE COL· LABORACIÓ PER LA
DELEGACIÓ I ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL REGISTRE DE SOL· LICITANTS D’HABITATGES
AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE CATALUNYA, que consta a l’expedient.
Vistos aquests antecedents, el Ple, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Acordar l’encàrrec de gestió del Registre de Sol·licitants d’Habitatges
amb Protecció Oficial de Catalunya en favor de l’Ajuntament de Puigcerdà,
d’acord amb les condicions establertes al conveni que consta a l’expedient.
Segon.- Aprovar el conveni tipus de col·laboració per la delegació i encàrrec de
gestió del Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de
Catalunya.

Tercer.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Puigcerdà i publicar-lo al
Butlletí Oficial de la Província.
Quart.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura dels documents necessaris per a
l’execució del present acord.
3.- ACORD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROJECTE MILLORA DE LA
COMPETITIVITAT TERRITORIAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (EXP.52/12).
Atès que el Ple de la Diputació de Girona, en data 20/03/2012, va aprovar el
projecte Millora de la Competitivitat Territorial, que té per objecte la prestació
del servei d’assessorament tècnic als ajuntaments en l’àmbit de la promoció
econòmica i el desenvolupament local.
Vist que l’esmentat projecte té com a objectiu central donar servei a aquells
ajuntament de menys de 2000 habitants que no disposen de personal tècnic de
promoció econòmica i que no estan adherits a la Xarxa de Serveis Locals de
Promoció Econòmica (XSLPE) de la Diputació de Girona.
Donat que el municipi de Fontanals de Cerdanya, per les seves
característiques, no disposa de recursos econòmics i humans suficients per
impulsar polítiques actives de desenvolupament econòmic.
Per tot això, el Ple, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Participar en el Projecte Millora de la Competitivitat Territorial
promogut per la Diputació de Girona.
Segon.- Sol·licitar assessorament tècnic en matèria de promoció econòmica i
desenvolupament local en el marc del projecte Millora de la Competitivitat
Territorial.
Tercer.- Notificar aquest acord a la Diputació de Girona, Àrea de Promoció
Econòmica i Noves Tecnologies.
4.- APROVACIÓ LIQUIDACIÓ ANUAL TAXA PER A LA UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O APROFITAMENTS ESPECIALS CONSTITUÏTS EN EL SÒL,
VOL I SUBSÒL DE LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS (EXP.- 16/12).
Atès que la Llei 39/1988, reguladora de les Hisendes Locals, estableix que les
empreses explotadores de serveis de subministraments que afectin a la
generalitat o a una part important de la població, hauran d’abonar una taxa per
a la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i
subsòl de les vies públiques municipals consistent en l’u i mig per cent dels
ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en cada
terme municipal.

Vist que en compliment del que estableix la Llei 39/1988, les empreses que es
relacionen a continuació, han presentat el certificat acreditatiu dels ingressos
procedents per la facturació per subministrament d’energia elèctrica, gas i/o
altres conceptes als quals es refereix l’esmentada norma al terme municipal de
Fontanals de Cerdanya corresponent a l’any 2011, per tal de poder comprovar
la quantitat facturada durant l’any passat als efectes de cobrament de la taxa
corresponent:
Empresa explotadora
Endesa Distribución Eléctrica, S. L.
Endesa Energía, SAU
Endesa Energia XXI, S.L.U.

Import
509.332,05.-€
112.072,40.-€
347.371,18.-€

De conformitat amb aquests antecedents, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat, ACORDA:
Primer.- Aprovar les liquidacions esmentades anteriorment.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats als efectes oportuns.
5.- DONACIÓ DE COMPTES APROVACIÓ DEFINITIVA PADRONS FISCALS
(EXP.- 12/12).
Per l’Alcaldia s’informa que aprovats inicialment pel Ple en sessió de data
27/02/2012,
els PADRONS DE COBRANÇA DE LES EXACCIONS
MUNICIPALS DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA, I
TAXES PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES (EXP.- 12/12), de conformitat
amb la normativa vigent, han estat exposats al públic durant un termini de
quinze dies hàbils, des del dia 19/03/2012 fins al dia 11/04/2012, i que s’ha
publicat l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 54 de data
16/03/2012 i al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, i no havent-se presentat
al·legacions en el tràmit d’informació pública, de conformitat amb l’acord del Ple
de data 27/02/2012, resten definitivament aprovats en data 12/04/2012.
El Ple es dóna per assabentat i manifesta la seva conformitat.
6.- APROVACIÓ CONVENI TIPUS ENTRE L’AJUNTAMENT DE FONTANALS
DE CERDANYA I DIVERSOS PROPIETARIS PARTICULARS PER
L’EXECUCIÓ DE TREBALLS D’ACLARIDA FORESTAL AL SECTOR
CONEGUT COM “LA MALÚRIA” (EXP.- 10/12 BIS).
Vist que en data 14/03/2005 la Direcció General del Medi Natural de la
Generalitat de Catalunya va aprovar el projecte d’ordenació forestal anomenat
“Forests i comunals de Fontanals de Cerdanya”.
Atès que al rodal núm. 11 de l’esmentat projecte té una bona estació potencial
però l’elevada densitat de pins impossibilita el seu desenvolupament correcte.

Vist que l’elevada densitat de pins de l’esmentat sector ha propiciat un elevat
índex d’esveltesa que fa perillar l’estabilitat de la massa arbrada suposant un
greu perill de caiguda d’arbres en efecte domino.
Atès que cal procedir de forma urgent a aclarir l’esmentat sector per millorar,
entre altres, els següents aspectes:
-

Minimització del risc d’incendis.
Millora de la qualitat del bosc i la fusta en el futur.
Millora paisatgística.
Millora de l’hàbitat per espècies de fauna.

Vist que a l’esmentat sector hi ha terrenys municipals i també terrenys propietat
de particulars i que els límits entre els mateixos són gairebé impossibles de
determinar degut a l’espessor dels arbres i la inexistència de fites i que l’única
forma de situar els terrenys i les seves superfícies és mitjançant el cadastre.
Atès que caldria aprovar un conveni tipus per a l’execució dels treballs
d’aclarida necessaris entre el Consistori i els propietaris dels terrenys que reguli
la forma i les condicions d’execució.
D’acord amb aquests antecedents, l’informe de l’Enginyera tècnica de forests
Anna Ivars que consta a l’expedient, l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú i resta de normativa concordant, el Ple, per unanimitat,
ACORDA:
Primer.- Aprovar el Conveni tipus entre l’ajuntament de Fontanals de Cerdanya
i els propietaris dels terrenys inclosos al rodal núm. 11 del Projecte d’ordenació
forestal anomenat “Forests i comunals de Fontanals de Cerdanya” per a
l’execució dels treballs d’aclarida forestal.
Segon.- Facultar l’Alcalde per la signatura dels diferents convenis amb els
propietaris, pagament dels imports que resultin i, en general, facultar-lo tan
àmpliament com en dret sigui possible per a l’execució d’aquest acord.
Tercer.- Notificar aquest acord als propietaris dels terrenys inclosos en el sector
i citar-los per tal que compareguin a signar el Conveni.
Un cop adoptats els citats acords el regidor Sr. Ramon Chia demana la paraula
i manifesta que vetllarà perquè l’empresa que faci els treballs ho deixi tot ben
recollit. El Sr. Alcalde, Josep Serret afegeix que ja ha comentat als enginyers
forestals que no es talli res més fins que els darrers treballs quedin ben
acabats.
7.- DONACIÓ DE COMPTES APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE
ARRANJAMENT DE LA PLAÇA D’URTX I ENTORN (EXP.- 55/11 bis).

Per l’Alcaldia s’informa que aprovat inicialment pel Ple en sessió de data
27/02/2012, el Projecte d’obres denominat “ARRANJAMENT DE LA PLAÇA
D’URTX I ENTORN”, amb un pressupost de 160.421,61.-EUROS IVA inclòs,
redactat a instàncies municipals per l’arquitecta, Sra. Marian Domenjó i Torres,
de conformitat amb la normativa vigent, ha estat exposat al públic durant un
termini de TRENTA DIES HÀBILS, des del dia 6 de març de 2012 al dia 18
d’abril de 2012, i que s’ha publicat l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de
Girona núm. 45 de data 5/03/2012 i al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, i
no havent-se presentat al.legacions en el tràmit d’informació pública, de
conformitat amb l’acord del Ple de 27/02/2012, resta definitivament aprovat en
data 19 d’abril de 2012.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat i manifesta la seva conformitat.
8.APROVACIÓ DEFINITIVA “PROJECTE
ABASTAMENT D’AIGUA
POTABLE A LES PERERES, QUEIXANS I URTX” (EXP.- 54/11 bis).
Seguidament, abans d’adoptar-se cap acord, es procedeix a debatre la qüestió
produint-se les intervencions que de forma resumida segueixen:
A instàncies del regidor Sr. Ramon Chia, el Secretari llegeix l’escrit
d’al.legacions presentat. Un cop llegida l’al.legació el regidor, Sr. Chia
manifesta que la bassa mai estarà buida i que amb aquesta actuació el torrent
anomenat del Mas d’Amunt es veurà beneficiat ja que l’aigua que surti del
sobreixidor de la bassa tornarà al torrent anomenat del Mas d’Amunt.
El regidor, Sr. Jordi Pereiro diu que sembla que en el seu dia l’aigua de Font
Pedrosa que passava per la finca del Mas de Munt es va desviar per la qual
cosa pensa que s’hauria de buscar una solució perquè la finca tingui aigua.
El regidor, Sr. Esteve Baqué manifesta que tornarem a sentar-nos amb la
propietat per veure de trobar una solució però que en cap cas estem agafant
una aigua que no sigui nostra i el que hem de fer és mirar que ningú pretengui
aprofitar-se de l’altre.
L’Alcalde, Sr. Josep Serret, diu que l’aigua de la bassa no hi seria si en el seu
dia l’ajuntament no hagués fet la canonada.
El regidor Sr. Baqué diu que es fa a aquella alçada i no al final de la finca
perquè sinó s’hauria de bombar molt.
Els regidors convenen que es tornaran a reunir amb la propietat per mirar
d’arribar a un acord.
Un cop debatuda la qüestió s’adopta el següent acord:
“Vist que en data 27/02/2012 el Ple de l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya
va aprovar inicialment el “PROJECTE 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.
Atès que dintre del termini d’informació pública la Sra. M. CARME SOLER I
COROMINAS ha presentat un escrit d’al.legacions mitjançant el qual un cop
efectuades les consideracions que considera oportunes s’oposa a l’aprovació
del projecte per entendre que perjudica als seus interessos perquè reduirà el
cabal de les aigües del torrent que porta aigua a la finca de la seva propietat
coneguda com “Mas de Munt” situada a la muntanya de Queixans.
Vist que el projecte esmentat, a grans trets, té per objecte la conservació i
millora de la captació d’aigües procedents de la muntanya mitjançant la
construcció d’una canonada que porti aigua des de la bassa del Pla de les
Forques fins a un dipòsit que es construirà sobre de Queixans per distribuir
l’aigua des d’aquest dipòsit a Queixans.
Atès que la captació d’on provenen les aigües està legalitzada i inscrita a favor
de l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya des de l’any 2005 al Registre
corresponent de la Confederación Hidrogràfica del Ebro, Secció A, Tom 43, full
25.
Vistos aquests antecedents i de conformitat amb els informes que consten a
l’expedient, el Ple, amb els vots a favor dels tres regidors de CIU i dels tres
regidors d’End-Cerd i l’abstenció del regidor Sr. Jordi Pereiro Laguarda del grup
IFC-AC-PM, acorda:
Primer.- Desestimar l’escrit d’al.legacions presentades per la Sra. M. CARME
SOLER I COROMINAS.
Segon.- Aprovar definitivament el projecte d’obra ordinària denominat
“PROJECTE
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.
Tercer.- Publicar l’aprovació definitiva al BOP, al DOGC i al tauler d’anuncis
municipal als efectes oportuns.
Quart.- Notificar aquest acord als interessats.
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde tan àmpliament com en dret sigui possible per a
la tramitació d’aquest expedient”.
9.- APROVACIÓ PLECS DE CLÀUSULES PROCEDIMENT OBERT PER
TRAMITACIÓ D’URGÈNCIA “PROJECTE ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE
A LES PERERES, QUEIXANS I URTX” (EXP.- 54/11 TER).

Seguidament, abans d’adoptar-se cap acord, es procedeix a debatre la qüestió
produint-se les intervencions que de forma resumida segueixen:
El regidor, Sr. Jordi Pereiro demana la paraula i pregunta si com a millora dels
plecs de clàusules podria contemplar-se baixar una canonada fins la propietat
de la Sra. SOLER ORRIOLS que ha presentat al.legacions o deixar-hi una
presa d’aigua per tal de solucionar el problema.
El regidor, Sr. Esteve Baqué manifesta que la interessada en el seu escrit
d’al.legacions no demana això. El regidor, Sr. Ramon Chia comenta que ja es
va oferir la possibilitat a l’esmentada Sra. de deixar una presa d’aigua per tal
que s’hi pogués connectar. Pel que fa a les millores, el Sr. CHIA comenta que
entén que haurien de ser en aspectes municipals. El Sr. Baqué diu que pensa
que no és just fer unes millores que beneficiïn a uns particulars.
Un cop fetes les esmentades observacions, s’acorda:
“Vist que per l’Alcalde s’ha incoat el procediment de contractació per
procediment obert, en expedient de tramitació urgent, mitjançant la utilització
de diversos criteris d’adjudicació, redactat el Plec de Clàusules Administatives
i emès informe pel Secretari-Interventor de la Corporació, i atès que es
disposa dels elements necessaris per al normal desenvolupament de l’obra.
Atès que la tramitació urgent d’aquest expedient ve motivada, pel fet que cal
disposar de l’obra en el termini de temps més breu possible per tal d’evitar les
restriccions puntuals d’aigua que durant els darrers estius ha sofert el
municipi coincidint amb l’època de màxima afluència.
Atès l’informe favorable de Secretaria-Intervenció, i de conformitat amb els
articles. 22.2 n) i 88.1 LBRL, 50.2.g), 264.1 b),266 a), 268, 270.2 i 274
LMRLC, el text refós de la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic, i
resta de normativa concordant, el Ple, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Contractar per procediment obert, en expedient de tramitació urgent,
mitjançant la utilització de diversos criteris d’adjudicació, l’obra
“ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE A LES PERERES, QUEIXANS I URTX”.
Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que haurà
de regir la contractació de les obres pel procediment esmentat que consten a
l’expedient i sometre’l a informació pública per un període de deu dies hàbils
de conformitat amb l’article 277.1 del TRLMRLC i 112.2 b) del TRLCSP.
Tercer.- Aprovar l’expedient de contractació, aprovar la despesa amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 1/623 del pressupost de l’any 2012 i disposar
l’obertura del procediment d’adjudicació, convocant el procediment de licitació
per tramitació d’urgència, amb la utilització de diversos criteris d’adjudicació
per a l’adjudicació de les obres “ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE A LES
PERERES, QUEIXANS I URTX (EXP.- 54/11 TER), segons el Projecte

Tècnic esmentat i el plec de clàusules administratives que s’aprova en
aquesta resolució; documents que es consideren part integrant del contracte.
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 tretze dies naturals a partir del dia següent de
l’última publicació de l’anunci de les dues previstes.
Cinquè.- Facultar, tan àmpliament com en dret calgui, el senyor Alcalde o
membre de la Corporació en qui delegui per a la tramitació i execució del
present acord”.
10.- MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS (EXP.- 23/12).
Atès que caldria modificar les ordenances fiscals reguladores dels següents
tributs:
-

Impost sobre construccions, instal.lacions i obres.
Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Taxa pel subministrament d’aigua potable.

Vista la proposta de modificació de les ordenances reguladores esmentades
elaborada pe l’Alcaldia.
Vist l’informe emès pel Secretari-Interventor on es determina l’adequació de les
propostes de modificacions d’ordenances a la normativa vigent i s’estableix el
procediment a seguir per a la seva aprovació.
De conformitat amb els articles 15 i ss del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, el Ple , amb els vots a favor dels tres regidors de CIU i dels tres
regidors d’End-Cerd i l’abstenció del regidor Sr. Jordi Pereiro Laguarda del grup
IFC-AC-PM, acorda:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de les següents ordenances
fiscals segons el detall que consta a l’annex d’aquest expedient:
-

Impost sobre construccions, instal.lacions i obres.
Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Taxa pel subministrament d’aigua potable.

Aquestes modificacions entraran en vigor a partir de la publicació de l’acord
d’aprovació definitiva.

Segon.- De conformitat amb allò que preveuen els art. 49.b de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local; 17.1 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals reguladora de les Hisendes Locals, i
178.1.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, sotmetre a
informació pública aquest acord durant 30 dies amb anuncis al BOP i al tauler
d’Anuncis d’aquest Ajuntament perquè els interessats puguin presentar les
reclamacions que considerin oportunes.
Tercer.- En el cas de que no es presenti cap reclamació, la modificació
acordada esdevindrà definitiva sense necessitat d’ulterior acord procedint a
publicar-la íntegrament al BOP de Girona de conformitat amb la normativa
vigent. Aquestes modificacions entraran en vigor a partir de la publicació de
l’acord d’aprovació definitiva i mantindran la seva vigència fins que no s’acordi
la seva modificació o la derogació.
Quart.- Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords
d’imposició de tributs, les corresponents ordenances reguladores i les seves
modificacions, un cop s’hagin aprovat definitivament, de conformitat amb allò
que preveu l’art. 2.d) del Decret 94/1995, de 21 de febrer, d’assignació de
funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de Governació i
d’Economia i Finances.
El regidor Sr. Jordi Pereiro demana la paraula i manifesta que s’ha abstingut
perquè potser si que cal modificar les ordenances però ara no és el millor
moment per fer-ho.
11.- ARRENDAMENT VIVENDA MUNICIPAL SITUADA FRONT A LA PLAÇA
DE L’AJUNTAMENT, 2- A DEL VILAR D’URTX (EXP.- 47/12).
Atès que mitjançant decret d’alcaldia núm. 86 de data 14/12/2011, es va
contractar
al Sr. CHARLES ORRIOLS, amb carta d’identitat francesa NÚM. 040566300189,
data de naixement 9/11/1962, domicili a Rue des Peupliers de Sainte Léocadie
(França), amb un horari 40 hores setmanals, sota la modalitat de contracte per
obra o servei determinat (RD 2546/94) per fer les tasques pròpies de la brigada
municipal d’obres.
Vist que per raó del seu lloc de treball seria convenient que l’esmentat
treballador residís al municipi de Fontanals de Cerdanya per tal de poder actuar
amb rapidesa i millorar l’eficàcia del servei.
Atès que l’Ajuntament de Fontanals disposa d’una vivenda municipal lliure
situada a la Plaça de l’Ajuntament núm. 2-A, d’El Vilar d’Urtx.

De conformitat amb els articles 92 i 93 del Reglament de Béns de les Entitats
Locals i l’article 77 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, el Ple, per
unanimitat, ACORDA:
Primer.- Arrendar la vivenda municipal situada front la Plaça de l’ajuntament, 2-A
del Vilar d’Urtx al sr. Charles Orriols, les circumstàncies del qual consten a
l’expedient.
Segon.- Fer constar expressament que la causa determinant de l’arrendament
és el fet que el Sr. Charles Orriols està contractat per l’ajuntament de Fontanals
de Cerdanya, per la qual cosa, d’acord amb el que estableixen els articles 93 del
Reglament de Béns de les Entitats Locals i 77 del Reglament de Patrimoni dels
Ens Locals, el contracte quedarà automàticament extingit en el moment que
finalitzi la relació laboral entre el Sr. Charles Orriols i l’ajuntament de Fontanals
de Cerdanya.
Tercer.- Aprovar el contracte d’arrendament que figura a l’expedient.
Quart.- Notificar aquesta resolució a l’interessat.
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, 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

11

24/02/2012

LO 8/12

12

02/03/2012

LO 9/12

13

02/03/2012

LO 10/12

ASSUMPTE
Llicència d'obres per reformar i adequar planta primera
de la vivenda situada al C/ Soriguerola de Soriguerola.
Xavier Junquera Bernal.
Llicència d'obres per a la construcció d'una terrassa al
restaurant l Paller de Queixans. Xavier Forga
Llicència d'obres per acabar interiors d'un habitatge
unifamiliar situat al c/cadi, 19 casa 2 de Queixans. Jordi
Gené.

14

02/03/2012

LO 11/12

15

05/03/2012

16

14/03/2012

EXP.12/12
EXP 34/12
Ter

17

14/03/2012

EXP 34/12

18

14/03/2012

EXP.
34/12 Bis

19

16/03/2012

EXP. 8/12

20

20/03/2012

EXP 70/12

21

27/03/2012

EXP 95/02

22

29/03/2012

EXP 83/12

23

30/03/2012

24

04/04/2012

LO 8/08
EXP.
44/12

25

04/04/2012

LO 12/12

26

04/04/2012

LO 18/07 Urba 4/12

27
28

10/04/2012
24/04/2012

LO 13/12
Exp 35/12

29

24/04/2012

EXP 83/12

Llicència d'obres per reformar interior de la vivenda
situada al C/ Major, 1 de Queixans. Ines Puig Sans
Retorn de 4 rebuts de contribució (baixa de 2 vehicles
no comunicada per Trànsit: E-0566-BCM i R-2581-BBY).
Xavier Forga Alart.
Diputació de Girona. Adhesió al Pla extraordinari
d'Assistència financera local.
Diputació de Girona. Sol•licitud subvenció "Fons de
Subvencions 2012"
Diputació de Girona. Sol·licitud subvenció ajuntaments
de menys de 500 habitants per despeses de
construcció, reparació, conservació i manteniment.
Aprovació Conveni amb Diputació de Girona
arranjament camins amb reg asfàltic.
Incoació expedient restauració legalitat urbanística per
la construcció d'una xemeneia a l'Hostal d'Escadarcs.
Transmissió de JOSEP SERRET I MILLS a
SERRET,SCP
Autorització pas a la Volta a Cerdanya en Ultrefons els
dis 8,9i 10 de juny
Concessió de pròrroga per finalitzar les obres de
construcció d'onze habitatges i garatges. C/ del Molí, 7.
Les Pereres. Fontanals Inver, SL.
Diputació de Girona. Sol·licitud subvenció fons
Cooperació Cultural Local. Concert Festes Majors.
Llicència d'obres per a la construcció d'un mur de
contenció al Passeig del Torrent 5 de Queixans. Isidre
Sirvent
Compensació entre el retorn dels avals de la llicència
LO 18/07 i el pagament de la plusvàlua 10/12. Carquisa70,SL
Llicència d'obres per manteniment i conservació de
cobert existent al pol. 12 parcel.la 47 de Queixans.
Salvador Pascual Bartra.
Convocatòria Ple ordinari abril
Autorització pas a la marxa BTT des de Roses a Sant
Sebastià el dia 1 de juliol.

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.
En referència al conveni del reg asfàltic que s’ha aprovat com a primer punt de
l’ordre del dia, el regidor senyor Jordi Pereiro, demana la paraula i pregunta si
s’arreglarà el Carrer Puigpedrós del Vilar d’Urtx. El regidor, Sr. Esteve Baqué
respon que no perquè les màquines no passarien. No obstant, s’ha demanat
més quitrà per tapar els forats que hi ha en diversos carrers del municipi i
també per tapar les bandes rugoses que hi ha.
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

