ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE
CERDANYA CELEBRADA EN DATA 18/06/2012

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm: 3/2012
Caràcter: ordinària
Data: 18 de juny de 2012
Horari: de 13:25 a 13:55 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 27/04/2012 distribuïda amb la
convocatòria.
El regidor, Sr. Ramon Chia, manifesta que al punt vuitè de l’acta per error es va
fer constar el següent:
“(...) 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 la finca
del Mas de Munt es veurà beneficiada ja que sortirà més aigua de la bassa que
si no es fes l’actuació (...)”.
En realitat el que va dir va ser el següent:
“(...) 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 Ple per unanimitat aprova l’acta de la sessió amb la modificació expressada
anteriorment.
B.- ASSUMPTES DE TRÀMIT
1.- 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 de les despeses de l’àrea de serveis socials.
Atès que la proposta del Consell Comarcal suposa l’aportació per part de tots
els Ajuntaments de Cerdanya de la quantitat que els Consistoris reben del fons
de cooperació supramunicipal i que l’import que percep el nostre municipi és
3.958,65.-Euros, 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.- Participar en l’esmentat fons i aportar la referida quantitat per contribuir
al finançament de les despeses de l’àrea de Serveis Socials.
Segon.- Facultar l’Alcalde per la disposició de fons esmentada.

Tercer.- Comunicar aquest acord al Consell comarcal de Cerdanya.
2.- CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO.
SOL.LICITUD
CONCESSIÓ MILLORA ABASTAMENT AIGUA POTABLE A QUEIXANS,
URTX I LES PERERES. (EXP.-54/11).
Atès que el continu increment de població sofert al terme municipal de
Fontanals de Cerdanya i en especial als nuclis de Queixans, Urtx i Les Pereres,
ha fet necessari que es procedeixi a ampliar les infraestructures necessàries
per al subministrament d’aigua potable per tal de pal·liar el dèficit d’aigua
existent, concretant-se aquesta ampliació d’infraestructures en la realització
d’un pou en terrenys municipals del nucli de Queixans.
Vista la documentació tècnica redactada per l’Enginyer municipal, Sr. Maties
Domenjó i Manaut.
Vista la necessitat de sol·licitar formalment la concessió administrativa d’un
aprofitament d’aigües a derivar d’un pou de Queixans.
De conformitat amb la Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’aigües i el Reial Decret
849/1986 pel qual s’aprova el Reglament de domini públic hidràulic, el Ple, per
unanimitat, ACORDA:
Primer.- SOL·LICITAR a la Confederació Hidrogràfica del Ebro una concessió
administrativa d’un aprofitament d’aigües a derivar d’un pou a Queixans situat
en terrenys municipals.
Segon.- Facultar el Sr. Josep Serret i Mills, Alcalde de Fontanals de Cerdanya,
o persona en qui delegui per a realitzar davant la Confederació Hidrogràfica del
Ebro tots els tràmits que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord.
3.- ADJUDICACIÓ CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL
D’ABASTAMENT D’AIGUA DE FONTANALS DE CERDANYA (EXP.- 92/12)
Vist l’acord del Ple de data 27/02/2012, pel qual es va acordar contractar per
procediment obert, en expedient de tramitació urgent, mitjançant la utilització de
diversos criteris d’adjudicació, EL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI
MUNICIPAL D’ABASTAMENT D’AIGUA DE FONTANALS DE CERDANYA
SOTA LA MODALITAT DE CONCESSIÓ.
Atès que l’esmentat procediment es va anunciar, publicant-se al BOP núm. 69
de 10/04/2012, al DOGC núm. 6103 de 5/04/2012, al perfil del contractant de la
pàgina web de l’Ajuntament i al tauler d’anuncis municipal a fi que els
interessats poguessin presentar proposicions, i què un cop transcorregut el
termini de quinze dies naturals concedits a partir del dia següent de l’ última
publicació de l’anunci de les previstes, es van presentar dues ofertes per part
de les empreses següents:

-

SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA
CASSA Aigües i depuració, SLU

Vista la proposta d’adjudicació del contracte que ha fet la Mesa de contractació
en favor de l’empresa SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de
Aguas, SA per ser l’empresa que en el seu conjunt ha fet l’oferta més
avantatjosa per l’Ajuntament.
Atès que l’esmentada empresa a aportat la documentació requerida als plecs
dintre del termini conferit.
D’acord amb l’informe del tècnic municipal i les actes de la mesa de
contractació on consta la justificació de la puntuació atorgada a cada empresa,
de conformitat amb l’art. 161 del TRLCSP i resta de normativa concordant, el
Ple, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Declarar vàlida la licitació i la proposta d’adjudicació efectuada per la
Mesa de contractació, i ADJUDICAR el contracte per la gestió del Servei
Municipal de subministrament domiciliari d'aigua potable, mitjançant concessió
administrativa, a SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA,
atès que és l'oferta més avantatjosa per a l'Ajuntament en la seva globalitat, de
conformitat amb les estipulacions del Plec de Condicions i les determinacions
contingudes en la seva oferta.
Segon.- REQUERIR a SOREA, SA per tal que en el termini de CINC dies
comparegui davant aquest ajuntament per tal de signar el contracte.
Tercer.- REQUERIR a SOREA, SA per tal que abans de què finalitzi el mes de
juny ingressi en aquest Ajuntament la quantitat de CENT MIL EUROS
//100.000,00.-EUR//, d’acord amb l’oferta presentada per la citada empresa.
Quart.- NOTIFICAR aquests acords a SOREA, SA i a les altres empreses que
han presentat una oferta i publicar, si s’escau, aquesta adjudicació.
Cinquè.- FACULTAR al Sr. Alcalde tan àmpliament com en Dret sigui possible,
per a l'atorgament de qualsevol document públic o privat necessari per executar
els acords anteriors i en especial per a la signatura del contracte amb
l’adjudicatària.
4.- ADJUDICACIÓ CONTRACTE PER L’EXECUCIÓ DE L’OBRA “PROJECTE
ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE A LES PERERES, QUEIXANS I URTX”
(EXP.- 54/11 TER).
Vist l’acord del Ple de data 27/04/2012, pel qual es va resoldre 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 (EXP.-54/11 TER)".

Atès que l’esmentat procediment es va anunciar, publicant-se al BOP núm. 97
de 21/05/2012, al DOGC núm. 6134 de 23/05/2012, al perfil del contractant de
la pàgina web de l’Ajuntament i al tauler d’anuncis municipal a fi que els
interessats poguessin presentar proposicions, i què un cop transcorregut el
termini de tretze dies naturals a partir del dia següent de l’última publicació de
l’anunci de les previstes, es van presentar les empreses que consten a
l’expedient.
Atès que la Mesa de contractació reunida en sessió de data 8/06/2012, va fer
proposta d’adjudicació del contracte en favor de l’empresa HPSA,
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA, per ser l’oferta
econòmicament més avantatjosa d’acord amb els criteris del PCAP.
Vist que abans de l’adopció d’aquest acord HPSA,CONSTRUCCIÓN Y
SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA ha presentat la documentació
necessària per a l’adjudicació del contracte establerta a la clàusula 20a dels
plecs de clàusules administratives particulars per a la contractació de les obres
recollides al projecte.
D’acord amb la puntuació i la motivació que consta a l’acta de la mesa de
contractació de data 8/06/2012; i de conformitat amb els articles 151, 161 i
concordants del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, la part
encara vigent del RD 1098/2001, de 12 d’octubre que aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les administracions públiques, la LBRL, el
TRLMRLC i resta de normativa concordant, el Ple, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Declarar vàlida la licitació i la proposta d’adjudicació efectuada per la
Mesa de contractació, i adjudicar el contracte per a l’execució de l’obra
“ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE A LES PERERES, QUEIXANS I URTX” a
l’empresa HPSA,CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA
pel preu cert sense IVA de DOS-CENTS SETZE MIL TRES-CENTS SETANTAQUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS //216.374,88.-EUR// més
TRENTA-VUIT MIL NOU-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTAVUIT CÈNTIMS //38.947,48.-EUR// en concepte d’IVA; total IVA inclòs: DOSCENTS CINQUANTA-CINC MIL TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB
TRENTA-SIS CÈNTIMS //255.322,36.-EUR//.
Segon.- L’esmentada adjudicació s’efectua amb estricta subjecció als plecs de
clàusules, al projecte tècnic i amb les condicions ofertades per l’empresa
adjudicatària i que consten a l’expedient, que, en síntesi són les següents:
Millores tècniques que s’executaran per l’empresa sense cap cost adicional per
l’ajuntament:
MILLORA A REALITZAR
1

Ampliació dipòsit 1 mts d’alçada. Import previst execució material:
6.932,75.-Euros.

(Partides de la memòria de millores relacionades: 2,3,8-11)
2

Obra civil de la caseta (Partides de la memòria de millores relacionades:
17-35). Import previst execució material: 26.501,64.-Euros.

3

Millora del subministrament elèctric fins a 25Kw, consistent en una línia
elèctrica trifàsica des del quadre del dipòsit de baix fins la nova caseta,
amb cables de coure RV.K 0,6/1 KV de 3 x 50 mm + 25 mm+ TT amb un
tub de diàmetre 125 mm. De doble capa de color vermell.
Import previst execució material: 16.000,00.-Euros.

4

Instal.lacions interiors i connexions de la caseta (Partides de la memòria de
millores relacionades: 1, 4-7, 12-16, 36-41). Import previst execució
material: 7.222,90.- Euros.

5

Aparells de desinfecció (Partides de la memòria de millores relacionades:
42-47). Import previst execució material: 4.610,53.-Euros.

Reducció del termini d’execució:
L’adjudicatari haurà instal.lat la canonada prevista en el projecte que va des de
la Bassa del Pla de les Forques fins al dipòsit de la Malúria en el termini màxim
d’UN MES a comptar des de la data de la signatura de comprovació del
replanteig.
L’esmentada canonada haurà d’estar correctament instal.lada, connectada i en
condicions de subministrar aigua rodada provinent de la bassa al dipòsit de la
Malúria.
D’acord amb els articles 212.4 b) i 212.6 del TRLCSP, cas que l’adjudicatari
NO hagi finalitzat els treballs descrits a la millora, tindrà una penalització de
CINC MIL EUROS //5.000,00.-EUR//, sense perjudici de les altres
penalitzacions que es puguin interposar d’acord amb el que s’estableix a la
clàusula 27 d’aquests plecs. Aquesta penalització s’aplicaria descomptant
directament l’import de la primera certificació que calgui abonar al contractista.
Si s’escau aquesta penalització s’aplicarà de forma automàtica sense entrar a
valorar cap tipus de consideració. La justificació d’aquesta penalització queda
desenvolupada a l’expedient i prové del fet que el nucli de Queixans necessita
de forma imperiosa i urgent incrementar els recursos hídrics abans de l’arribada
de l’estiu que és quan hi ha més afluència de gent.
Termini de garantia:
CINC ANYS.
Tercer.- Requerir a l’adjudicatari perquè en el termini de CINC DIES HÀBILS
comparegui en aquest Ajuntament per tal de formalitzar el contracte.

Quart.- Notificar a tots els licitadors aquesta resolució i procedir a la seva
publicació al BOP, al perfil del contractant de la pàgina web de l’Ajuntament
(http://www.fontanals.cat) i al Tauló d’anuncis municipal.
Cinquè.- Retornar les fiances provisionals presentades als licitadors i facultar
l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui possible per a l’execució d’aquests
acords.
5.APROVACIÓ
CERTIFICACIONS
D’OBRA
ACTUACIÓ
“DESENVOLUPAMENT DE L’ARBORÈTUM GEOGRÀFIC DE QUEIXANS
FASE I” (EXP.- 43/11)”, APROVACIÓ PREUS CONTRADICTORIS, DONACIÓ
COMPTES FI D’OBRA I RECEPCIÓ OBRES.
Atès que en data 3/10/2011 es va signar l’acta de comprovació del replanteig
de les obres “DESENVOLUPAMENT DE L’ARBORÈTUM GEOGRÀFIC DE
QUEIXANS FASE I” (EXP.- 43/11).
Vist que el Ple en data 27/10/2011 va aprovar la certificació núm. 1 de l’obra
per import de 24.972,12.-EUROS.
Atès que en data 22/12/2011 el Ple va aprovar les següents certificacions
d’obra pels imports que es detallen:
-

Certificació ordinària núm. 2 per import de 6.758,53.-Euros.
Certificació ordinària núm. 3 per import de 19.797,05.-Euros.
Certificació ordinària núm. 4 per import de 4.748,03.-Euros.
Certificació ordinària núm. 5 per import de 18.898,73.-Euros.
Certificació ordinària núm. 6 per import de 7.516,78.-Euros.

Atès que a dia d’avui s’han finalitzat les obres, havent redactat la tècnica
directora de l’obra Sra. Anna Ivars Cabrera les següents certificacions d’obra
pels imports que es detallen:
-

Certificació ordinària núm. 7 per import de 5.339,11.-Euros.
Certificació ordinària núm. 8 per import de 41.468,85.-Euros.

Vista l’acta de preus contradictoris redactada per la tècnica directora de l’obra i
acceptada pel contractista on figuren preus de partides d’obra executades no
incloses inicialment en el pressupost de l’obra.
Atès què finalitzades les obres, conforme el Projecte “DESENVOLUPAMENT
DE L’ARBORÈTUM GEOGRÀFIC DE QUEIXANS FASE I” (EXP.-43/11)”, i
conforme a l’art. 235 del TRLCSP, en data 5/06/2012, s’ha procedit a la
recepció definitiva de l’obra que ha estat realitzada per l’empresa TREBISER
CADÍ, SLL, començant, per tant a comptar el periode de garantia fixat per
aquesta obra, el Ple, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Aprovar les certificacions ordinàries de l’obra “DESENVOLUPAMENT

DE L’ARBORÈTUM GEOGRÀFIC DE QUEIXANS FASE I” presentades per
TREBISER CADÍ, SLL i redactades per la tècnica directora de l’obra Sra. Anna
Ivars Cabrera que es detallen a continuació:
-

Certificació ordinària núm. 7 per import de 5.339,11.-Euros.
Certificació ordinària núm. 8 per import de 41.468,85.-Euros.

Segon.- Aprovar l’acta de preus contradictoris redactada per la tècnica directora
de l’obra i acceptada pel contractista on figuren preus de partides d’obra
executades no incloses inicialment en el pressupost de l’obra.
Tercer.- Facultar al senyor Alcalde per disposar dels fons necessaris per fer
efectiu l'import aprovat a aquells a qui correspongui. Facultar al Sr. Alcalde tan
àmpliament com en dret sigui possible per a la tramitació d’aquest expedient.
Quart.- Aprovar el certificat final d’obra i la recepció definitiva de l’obra.
6.APROVACIÓ
CERTIFICACIONS
D’OBRA
ACTUACIÓ
“DESENVOLUPAMENT DE L’ARBORÈTUM GEOGRÀFIC DE QUEIXANS
FASE II” (EXP.- 43/11 BIS)”, APROVACIÓ PREUS CONTRADICTORIS,
DONACIÓ COMPTES FI D’OBRA I RECEPCIÓ OBRES.
Atès que en data 29/11/2011 es va signar l’acta de comprovació del replanteig
de les obres “DESENVOLUPAMENT DE L’ARBORÈTUM GEOGRÀFIC DE
QUEIXANS FASE II” (EXP.- 43/11 BIS).
Vist que en data 22/12/2011 es van aprovar les certificacions núms. 1 i 2 de
l’obra “DESENVOLUPAMENT DE L’ARBORÈTUM GEOGRÀFIC DE
QUEIXANS. FASE II” (EXP.- 43/11 BIS) per l’import de 63.013,95.-Euros i
10.617,66.-Euros, respectivament.
Atès que a dia d’avui s’han finalitzat les obres, havent redactat la tècnica
directora de l’obra Sra. Anna Ivars Cabrera la certificació d’obres núm. 3 per
import de 6.191,79.-Euros.
Vista l’expedient de preus contradictoris que consta a l’expedient.
Atès què finalitzades les obres, conforme el Projecte “DESENVOLUPAMENT
DE L’ARBORÈTUM GEOGRÀFIC DE QUEIXANS. FASE II” (EXP.- 43/11 BIS)”,
i conforme a l’art. 235 del TRLCSP, en data d’avui s’ha procedit a la recepció
definitiva de l’obra que ha estat realitzada per l’empresa TREBISER CADÍ, SLL,
començant, per tant, a comptar el període de garantia fixat per aquesta obra, El
Ple, per unanimitat, ACORDA:
Primer.Aprovar
la
certificació
ordinària
núm.
3
de
l’obra
“DESENVOLUPAMENT DE L’ARBORÈTUM GEOGRÀFIC DE QUEIXANS.
FASE II” (EXP.- 43/11 BIS)” per import de 6.191,79.-Euros, presentada per

l’empresa TREBISER CADÍ, SLL i redactada per la tècnica directora de l’obra
Sra. Anna Ivars Cabrera.
Segon.- Aprovar l’expedient de preus contradictoris, el certificat final d’obra i la
recepció definitiva de l’obra.
Tercer.- Facultar al senyor Alcalde per disposar dels fons necessaris per fer
efectiu l'import aprovat a aquells a qui correspongui. Facultar al Sr. Alcalde tan
àmpliament com en dret sigui possible per a la tramitació d’aquest expedient.
7.- 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

30

09/05/2012

31

11/05/2012

32

28/05/2012

33

28/05/2012

34

01/06/2012

35

11/06/2012

36

11/06/2012

37

11/06/2012

38

11/06/2012

39

13/06/2012

EXP/LO

ASSUMPTE
Llicència de modificació de projecte de nou vivendes
LO 14/12
situades front el C/Mas de Munt, 35 de Queixans
EXP.
Autorització XII Triatló del Club Poliesportiu Puigcerdà el
83/12
dia 30 de juny
EXP 69/11 Llicència segregació i acceptació cessions PAU FON 4.
i LO 15/12 Jaume Ribot Mirosa.
EXP 69/11 Aprovació inicial projecte d'urbanització PAU FON-4.
BIS
Jaume Ribot Mirosa.
Devolució de quatre rebuts de contribució IVTM per
EXP.transmissió de propietat, destrucció o trasllat dels vehicles
12/12
(no comunicats per trànsit).
Llicència d'obres per a la col.locació de dues pistes de
pàdel prefabricades al Golf de Soriguerola
LO 16/12
Delegació de competències en el regidor Sr. Esteve Baqué
per a la celebració de matrimoni civil de Joan Travé Iglesias
EXP 39/12 i Maria Antònia Balart Vidal.
Llicència d'obres per enderrocar envà i trasllat per
ampliació d'una habitació. Josep Bartra Dilme. C/ Major, 9
Urtx.
LO 17/12
Devolució aval per obres connexió a la xarxa municipal
LO 3/12
d'aigua.CODO-2010,SL. C/Rufaca, 6 Escadarcs.
Convocatòria Ple ordinari Juny
EXP.-

54/12

Els regidors assistents a la sessió es donen per assabentats, manifesten la
seva conformitat amb les expressades resolucions i ratifiquen les que així ho
exigeixi la normativa vigent.
D.- TORN OBERT DE PARAULES.
El regidor Sr. Jordi Pereiro demana la paraula i en referència al “PROJECTE
ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE A LES PERERES, QUEIXANS I URTX”,
pregunta si -tal i com es va dir en el Ple anterior- s’ha parlat amb la propietat
per tal de mirar de trobar una solució. L’Alcalde, Sr. Josep Serret respon que no
s’han reunit amb la propietat. La propietat ha presentat uns quants escrits a
l’ajuntament. Si enlloc d’enviar escrits volgués parlar, nosaltres sempre hi
estem disposats.
El regidor Sr. Pereiro pregunta si s’han finalitzat els treballs del reg asfàltic dels
carrers. L’Alcalde, Sr. Josep Serret respon que sí. Només manca tapar alguna
banda rugosa. A instàncies de l’alcalde, el regidor, Sr. Ramon Chia manifesta
que tenien un pressupost d’uns dotze mil euros per tapar les bandes rugoses
que no van acceptar. En canvi, el noi de la brigada municipal va aprofitar asfalt
sobrant per anar tapant forats sense que això suposés cap cost adicional. Ara
manca acabar les Pereres i Soriguerola. Durant aquest mes es preveu que els
Promotors de l’obra del Camí de Cal Peró asfaltin i s’ha parlat amb ells per tal
de poder aprofitar l’asfalt sobrant per poder acabar els esmentats nuclis sense
haver de comprar asfalt. El Sr. Pereiro pregunta si s’arranjaran el Carrer dels
Lladrers, el Carrer Puigpedrós i de la Creu fins a Soriguerola. El Sr. Baqué
respon que la finalitat es no haver de comprar i que amb l’asfalt que sobri de
l’esmentada promoció, s’anirà arranjant el que es pugui.
El regidor Sr. Jordi Pereiro pregunta si s’han establert horaris d’obertura de les
pistes de Queixans i si també es farà al Vilar. La regidora Sra. Maria Garreta
respon que són horaris per la il.luminació, el Sr. Baqué afegeix que els horaris
ja venen d’una ordenança vella. El Sr. Pereiro pregunta si està previst establir
també un horari pel cobert de darrera la pista. L’Alcalde respon que si es
demanen les claus es va deixant però no està previst un horari d’obertura.
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

