ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE
CERDANYA CELEBRADA EN DATA 23/07/2012

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm: 4/2012
Caràcter: ordinària
Data: 23 de juliol de 2012
Horari: de 13:25 a 14:20 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 18/06/2012 distribuïda amb la
convocatòria.
El regidor, Sr. Jordi Pereiro Laguarda, respecte a l’apartat “torn obert de
paraules”, manifesta que al final del primer paràgraf relatiu al “Projecte
abastament d’aigua potable a les Pereres, Queixans i Urtx”, l’Alcalde també va
dir que “no sabia si s’havien de contestar aquests escrits i que si continuaven
amb aquesta línia no sabia si hi havia de parlar” per la qual cosa cal modificar
l’acta en el sentit que cal afegir-hi aquesta frase.
L’Alcalde, Sr. Josep Serret, manifesta que no és cert i que prova d’això és que
l’endemà de la celebració del Ple es va reunir amb la propietària del Mas de
Munt i el seu marit. El que passa és que ell i els esmentats senyors tenen idees
diferents i no van arribar a cap acord.
El Secretari manifesta que a l’acta hi consta un extracte del que diuen els
regidors. Que és impossible agafar-ho tot i que simplement es tracta d’una
relació succinta de les opinions. En tot cas, al següent ple, l’acta es sotmet a
aprovació per part dels regidors.
Seguidament es procedeix a votar l’acta que és aprovada en la seva redacció
original (sense incloure la modificació proposada pel Sr. Jordi Pereiro) amb els
vots a favor dels tres regidors de CIU i dels tres regidors d’End-Cerd i el vot en
contra del regidor Sr. Jordi Pereiro Laguarda del grup IFC-AC-PM.
B.- ASSUMPTES DE TRÀMIT
1.- ADHESIÓ A LA MOCIÓ ADOPTADA PER L’AJUNTAMENT DE BELLVER DE
CERDANYA: “NO A LA PRIVATITZACIÓ DEL TÚNEL DEL CADÍ, PEL FUTUR DE LA
NOSTRA COMARCA EXIGIM LA GRATUÏTAT (EXP.- 78/12).

Vist que l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya ha adoptat la moció contra la
privatització del Túnel del Cadí que es transcriu literalment a continuació:
“22. MOCIÓ “NO A LA PRIVATITZACIÓ DEL TÚNEL DEL CADÍ, PEL FUTUR DE LA
NOSTRA COMARCA EXIGIM LA GRATUÏTAT
El 30 d’octubre de 1984 el Túnel del Cadí va obrir les portes de la Cerdanya, va ser un moment
clau pel desenvolupament social i econòmic de la comarca. Una obra d’aquesta magnitud va
comptar amb la participació del capital privat, que en va fer possible la seva construcció. En el
seu moment es va creure convenient la creació d’un peatge com a instrument per recuperar la
inversió inicial, amb la particularitat de ser l’única carretera de peatge de l’Estat Espanyol.
D’aquí poc farà 30 anys de la seva inauguració, i la inversió inicial està totalment recuperada,
per tant ara mateix el peatge existeix per generar beneficis, en detriment del desenvolupament
social i econòmic de la nostra comarca.
Estem en temps extraordinàriament difícils, les encomies de la Cerdanya, l’Alt Urgell, el
Berguedà i també d’Andorra ho estan sentint especialment, ja que som unes comarques on el

principal motor és el turisme. No podem permetre que se’ns tanqui la porta a la resta de
Catalunya. No tenim vies alternatives, o no es recorda com estàvem d’aïllats abans del 1984?
Hem vist com es posen al dia moltes vies de comunicació d’entrada al Pirineu (túnel de Vielha,
carretera de Tremp a Sort, de Ripoll a Olot...) totes elles molt i molt necessàries, però sense
peatge. És que a Cerdanya ens han de tractar diferent de la resta del Pirineu, mantenint un
peatge vuit vegades amortitzat?
Enguany hem vist com s’han canviat els requisits per tal de gaudir de la gratuïtat per part dels
residents, i no ens enganyem, la gratuïtat la paguem via impostos tots els catalans. També des
de principis d’any, en relació als canvis de requisits, estem veient el notable descens de les
visites a segones residències. Cada dia que passa tenim unes comarques més buides, més
dèbils i més allunyades.
Davant la imminent privatització del Túnel del Cadí demanem:
Primer: Pel present i sobretot pel futur de la nostra comarca cal donar una resposta clara i
contundent, no volem la privatització del Túnel del Cadí i exigim la seva gratuïtat.
Segon: Enviar aquesta moció a totes les entitats socioculturals del municipi, a totes les
Administracions de la nostra comarca i fer-la arribar també a la Generalitat de Catalunya i al
Parlament de Catalunya”.

Atès que l’esmentada moció pretén la defensa de la comarca de la Cerdanya i
del seu desenvolupament socioeconòmic, el Ple per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Adherir-se a la moció transcrita anteriorment adoptada per
l’AJUNTAMENT DE BELLVER DE CERDANYA.
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’AJUNTAMENT DE BELLVER DE
CERDANYA.
2.- DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ. FIXACIÓ DE LES DUES FESTES
LABORALS LOCALS (EXP.- 90/12)

L’Alcalde informa de l’escrit rebut del DEPARTAMENT D’EMPRESA I
OCUPACIÓ, que recorda la necessitat que el Ple de l’Ajuntament, d’acord amb
els articles 46 del RD 2001/1983, de 28 de juliol i 37.2 de l’Estatut dels
Treballadors, proposi les dues festes locals, i si s’escau la dels nuclis agregats,
tenint en compte que no poden escaure’s en diumenge ni en cap dels dies de
festa oficials que fixa la Generalitat i suggereix que es proposi a l’Hble. Sr.
Conseller d’Empresa i ocupació com a festes locals de tots els nuclis del
municipi per al 2013: el dia 28/vint-i-vuit de març i el dia 27/vint-i-set de
desembre.
Un cop debatuda la qüestió, el Ple per unanimitat dels seus membres,
ACORDA:
Primer.- Proposar a l’Hble. Sr. Conseller d’Empresa i Ocupació com a festes
locals de tots els nuclis del municipi per al 2013 el dia 28/vint-i-vuit de març i el
dia 27/vint-i-set de desembre.

Segon.- Remetre al DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ aquest acord.
3.- DENEGACIÓ DEVOLUCIÓ AVALS OBRES MUNICIPALS (EXP.- 23/09).
Vist que RIBALTA I FILLS, SA ha sol.licitat la devolució de la fiança de
8.325,04 dipositada en aquest ajuntament per tal de respondre de la correcta
execució de l’obra “ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE LA MUNTANYA I DEL
CARRER PUJAL D’URTX.
Vist que l’acta de recepció de les obres es va aprovar en data 6/07/2010.
Atès que el termini de garantia de l’obra és de SET ANYS, tal i com es desprèn
de l’oferta presentada per l’empresa, de l’acord d’adjudicació i del contracte
signat per les parts.
D’acord amb l’informe tècnic i de conformitat amb els articles 102 i 235 del
TRLCSP, el Ple, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Denegar la devolució de la fiança fins que hagi transcorregut el termini
de garantia.
Segon.- Un cop hagi transcorregut el termini de garantia, que el tècnic
municipal emeti l’informe corresponent sobre l’estat de les obres i a la vista de
l’informe es resoldrà el que correspongui.
Tercer.- Notificar aquest acord a la interessada.
4.- DONACIÓ DE COMPTES APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANCES
FISCALS (EXP.- 23/12).
L’Alcalde dóna compte que en data 27/04/2012, es va aprovar provisionalment
l’expedient de modificació de les següents ordenances fiscals:
-

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

Aquest expedient ha estat exposat al públic durant un termini de TRENTA
DIES HÀBILS, des del dia 18/05/2012 fins al dia 2/07/2012, i que s’ha publicat
l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 95 de data
17/05/2012 i al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament. Durant l’esmentat termini
d’exposició NO s’han produït al.legacions, per la qual cosa, i de conformitat
amb l’acord d’aprovació provisional aquest expedient resta definitivament
aprovat en data 3/07/2012.

El Ple es dóna per assabentat, els tres regidors de CIU i els tres regidors
d’End-Cerd manifesten la seva conformitat mentre que el regidor Sr. Jordi
Pereiro Laguarda del grup IFC-AC-PM s’absté.
5.AUTORITZACIÓ
INCREMENT
DE
LES
TARIFES
DEL
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE A FONTANALS DE CERDANYA
(EXP.- 92/12)
Vist l’escrit presentat per SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de
Aguas, SA, mitjançant el qual es sol.licita autorització per incrementar les
tarifes del subministrament d’Aigua potable a Fontanals de Cerdanya en 0,0428
€/m3 per tots els cabals.
Atès que l’esmentada sol.licitud es fonamenta en la necessitat de repercutir
l’increment del cànon de l’aigua i de les despeses adicionals sobre l’estructura
de costos del servei que ha comportat l’aprovació de la Llei 5/2012, de mesures
fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en
establiments turístics publicada al DOGC núm. 6094 de 23 de març de 2012.
Vist que la concessionària justifica la seva petició en la necessitat de mantenir
l’equilibri econòmic de la concessió i acompanya un estudi justificatiu de
l’increment sol.licitat.
Atès que els següents conceptes de l’estudi econòmic no es consideren prou
justificats:
a) Cànon a satisfer, en concepte de contribuent, per part de la distribuïdora.:
- Cabals utilitzats i no lliurats a tercers: 20% de la tarifa d’ús industrial.
- Cabals utilitzats i lliurats a tercers: 7% de la tarifa d’ús industrial.
Atès que no hi ha comptadors de sortida de dipòsit la concessionària estima
que els cabals lliurats a tercers només són del 70%. Mitjançant acord de Ple de
data 18/6/2012 es va adjudicar la concessió del servei de subministrament
d’aigua a SOREA, SA. Entre les condicions d’adjudicació hi havia l’obligació
d’instal.lar comptadors a les sortides dels dipòsits per la qual cosa, un cop
instal.lats els comptadors es disposarà de dades reals que no es correspondran
amb la previsió.
b) Despeses de gestió del cànon de l’aigua:
Les despeses referents als sistemes d’informació i l’equip humà no estant
degudament justificades.
No es creu convenient que es tingui benefici industrial sobre la recaptació d’un
impost i tampoc que els insolvents els hagi de cobrir el servei.
Per tot això, el ple, per unanimitat, ACORDA:

Primer.- Autoritzar l’increment de les tarifes del subministrament d’Aigua
potable a Fontanals de Cerdanya en l’import de 0,0252.-Eur/m3.
Segon.- Notificar aquest acord al concessionari per tal que efectuï la
corresponent tramitació davant la Comissió de preus de Catalunya.
Tercer.- Establir que aquests increments seran aplicables a partir del tercer
trimestre de l’any 2012.
6.- APROVACIÓ INICIAL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE
CERDANYA i PAYTE, SL, PROMOTORA DEL PLA ESPECIAL DE REFORMA
INTERIOR NORD DE QUEIXANS PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE
CONNEXIÓ AMB LA XARXA MUNICIPAL D’AIGUA I POSTERIOR ALTA DELS
PROPIETARIS AL SERVEI MUNICIPAL D’AIGUA (EXP.- 26/12)

Vista la proposta de conveni que consta a l’expedient, mitjançant el qual es
detalla la forma i les condicions de L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE
CONNEXIÓ AMB LA XARXA MUNICIPAL D’AIGUA I POSTERIOR ALTA DELS
PROPIETARIS AL SERVEI MUNICIPAL D’AIGUA del Sector Nord de
Queixans.
Vistos els greus problemes de subministrament d’aigua potable que té el Sector
Nord de Queixans, PAYTE, SL ha sol.licitat de forma immediata la connexió a
la xarxa municipal per tal de poder tenir aigua durant el mes d’agost.
D’acord amb aquests antecedents i de conformitat amb l’article 88 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procedimient Administratiu Comú, els articles 8.3 i 104 DECRET
LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'Urbanisme, 25 i 26 del DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova
el Reglament de la Llei d'urbanisme i resta de normativa concordant, el Ple, per
unanimitat, ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment el conveni que consta a l’expedient entre
l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya i PAYTE, SL PROMOTORA DEL PLA
ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR NORD DE QUEIXANS PER A
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONNEXIÓ AMB LA XARXA MUNICIPAL
D’AIGUA I POSTERIOR ALTA DELS PROPIETARIS AL SERVEI MUNICIPAL
D’AIGUA (EXP.- 26/12)
Segon.- Exposar al públic aquest acord, amb anunci al BOP de Girona i al tauló
d’anuncis de l’Ajuntament, per termini d’un mes, als efectes de consulta,
examen i, si s’escau, presentació de reclamacions i suggeriments.
Tercer.- Que en el supòsit de que no sigui presentada cap reclamació ni
suggeriment en el tràmit d’informació pública aquest acord d’aprovació inicial
quedarà elevat a definitiu, sense necessitat d’adoptar-ne cap altre d’exprés,
donant-ne compte al Ple a la sessió immediatament posterior.

Quart.- Notificar aquest acord als interessats.
Cinquè.- Facultar al sr Alcalde tant àmpliament com en dret sigui possible per a
la realització dels tràmits necessaris per a l'execució d’aquest acord i, en
concret, facultar el Sr. Alcalde per a la signatura de forma immediata del
Conveni per tal de poder subministrar aigua al Sector PERI NORD de Queixans
durant el mes d’agost amb el benentès que cas que del període d’al.legacions
resultés algun impediment que fes que no es pogués aprovar definitivament el
conveni caldria retornar a la Promotora les quantitats percebudes.
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

EXP/LO

40

21/06/2012

LO 18/12

41

22/06/2012

LO 19/12

42

02/07/2012

LO 20/12

43

03/07/2012

Exp 72/12

44

03/07/2012

LO 21/12

45

04/07/2012

LO 35/07

46

04/07/2012

Exp 12/12

47

05/07/2012

LO 22/12

ASSUMPTE
Llicència d'obres per reformar cuina i bany del C/
Frederic Bernades, 9 Bloc A 1º 1ª Urtx
Llicència d'obres per conservació i manteniment
d'obres i formació de càmera d'aire. Jordi Ferrer al
Camí Mas d'en Serra, 14 de Queixans
Llicència d'obres per enderrocar envà i col.locar
parquet al terra de la cuina. Cami Mas d'en Serra, 12
casa 2. Ines Ariso Vives
Ordre d'execució. C/ Carlit, 2-4 del Vilar d'Urtx.
Francisco Andreo Martínez.
Llicència d'obres per a la instal.lació de tres rètols
indicatius, adequació de les instal.lacions existents i
pavimentació de zona Bar. C/ Torrent, 10 Queixans.
Xavier Forga
Sol.licitud prorroga llicència d'obres Lo 35/07 Joan
Bober Mills
Sol.licitud bonificació Impost de IVTM Maria Teresa
Morales. Grau disminució 40%
Llicència d'obres per modificar la connexió a la xarxa
municipal Camí Mas de Munt, 11 de Queixans.
Comunitat Propietaris les Colomines

48

10/07/2012

Exp 10/12

49

17/07/2012

EXP.
96/12

Sol·licitud subvencions en matèria de gestió forestal
sostenible. Generalitat de Catalunya.
Autorització realització mercat tradicional de petits
artesans i antiquaris. Queixans 11/08/2012. Dolors
Alberich Fontcuberta.

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.
ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA
1.DESESTIMACIÓ RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER MARIA
CARMEN SOLER ORRIOLS CONTRA L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL
“PROJECTE
ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE A LES PERERES,
QUEIXANS I URTX” (EXP.- 54/11 bis).
Respecte a l’assumpte que es detalla a continuació i atès que no ha estat
inclòs a l’ordre del dia, i per tal d’evitar una demora innecessària en la resolució
de l’assumpte, l’Alcalde proposa la inclusió d’aquest punt dins l’ordre del dia.
Un cop comentat aquest assumpte, el Ple, per unanimitat, acorda ratificar la
inclusió d'aquest punt dins l'ordre del dia d’aquesta sessió havent quedat
constatada la seva urgència d’acord amb els articles 82.3 i 83 del ROF.
Seguidament, abans d’adoptar-se cap acord, es procedeix a debatre la qüestió
produint-se les intervencions que de forma resumida segueixen:
Respecte a l’escrit presentat per la Sra. Soler, el regidor Sr. Ramon Chia, vol
fer constar el següent:
-

-

No és cert que estessin reunits abans del ple per decidir el vot. Això no
té sentit ja que l’ordre del dia es reparteix dos dies abans (temps
suficient per comentar tots els assumptes).
Respecte a les afirmacions que alguns regidors no sabien de què
parlaven tampoc és cert. En concret, ell va demanar que es llegís l’escrit
d’al.legacions no perquè no el conegués sinó perquè quedés clar per al
públic assistent del què es parlava.

Respecte al mateix escrit, el regidor Senyor Esteve Baqué manifesta:
-

No és cert que el ple comencés mitja hora tard perquè estessin decidint
el vot. Si es va començar tard era per esperar tots els regidors.
Pel que fa a la proposta d’Alcaldia, abans del Ple està redactada i tots
els regidors en tenen coneixement abans de començar el Ple.
Al Consistori hi ha tres grups municipals per la qual cosa no hi ha
disciplina de vot.
Respecte a les insinuacions de prevaricació, manifesta que ja està
cansat de tantes amenaces. Que no està disposat a aguantar aquestes

insinuacions. Si algú té alguna acusació a formular que ho faci i si no
que calli.
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 va presentar un escrit d’al.legacions mitjançant el qual un cop
efectuades les consideracions que considerava oportunes s’oposava a
l’aprovació del projecte per entendre que perjudicava als seus interessos
perquè reduiria 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, el Ple de l’Ajuntament, en data 27/04/2012, va
desestimar les al.legacions presentades i va aprovar definitivament el projecte
d’obra ordinària denominat “PROJECTE ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE A
LES PERERES, QUEIXANS I URTX”.
Vist que la Sra. M. CARME SOLER COROMINAS, ha presentat el recurs de
reposició que consta a l’expedient contra l’acord pel qual s’aprovava
definitivament el projecte.
Atès que l’esmentat recurs no aporta res de nou respecte a les al.legacions
presentades en el seu dia.
Vistos aquests antecedents i de conformitat amb els informes i justificacions
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 el recurs de reposició presentat per M. CARME SOLER I
COROMINAS.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde tan àmpliament com en dret sigui possible per a
la tramitació d’aquest expedient.
D.- TORN OBERT DE PARAULES.
El regidor, Sr. Esteve Baqué demana la paraula i manifesta que arrel de
diversos comentaris que ha sentit vol deixar constància del següent:
-

El pou que s’ha fet a Queixans és per a ús del poble i no de l’arborètum.
Un cop les analítiques surtin correctes l’aigua es portarà al dipòsit nou
que es farà al costat per tal de subministrar al poble.
El pou dóna un cabal de 25.000 litres hora.

El regidor Sr. Jordi Pereiro demana la paraula i pregunta si els autobusos de
l’Alsina Graells que es veuen passar sovint pel municipi és un tema del Consell
Comarcal o de l’Ajuntament. La Sra. Maria Garreta diu que del Consell
Comarcal i l’alcalde, Sr. Josep Serret afegeix que per ara és per aquest any i si
té èxit es continuarà.
El regidor Sr. Pereiro pregunta sobre la gratuïtat dels nens de Fontanals a la
piscina d’Alp. El regidor Sr. Baqué respon que en una reunió de la
Mancomunitat es va demanar la gratuïtat per als nens de Fontanals de
Cerdanya a la piscina d’Alp. L’Alcalde d’Alp va accedir. Per tal de poder-se
beneficiar d’aquesta gratuïtat que és per als nens de 0 a 16 anys, cal que els
nens estiguin escolaritzats a qualsevol escola de Cerdanya i portin una
fotografia i documentació acreditativa de l’escolarització a l’ajuntament.
El Sr. Jordi Pereiro pregunta si no es podria cuidar una mica més la zona verda
nova de Soriguerola. El regidor Sr. Chia diu que ja es va fer un repàs i que
abans de l’agost es farà un altre repàs. El regidor Sr. Baqué afegeix que estant
pendents de tenir una reunió amb el President de l’Associació del Poble de
Soriguerola per mirar que ells es facin càrrec de la zona.
El Sr. Pereiro pregunta sobre l’arranjament del mur del carrer Major, davant
casa dels seus pares, el Sr. Alcalde respon que ja havien d’estar-lo fent i que el
contractista ha manifestat que vindran demà. S’ha quedat que havien d’acabar
abans de l’agost.
El regidor Sr. Pereiro demana si es podrien netejar algunes zones que després
del reg asfàltic han quedat plenes de grava ja que suposen un perill. El regidor
Sr. Chia diu que es va demanar al Sr. Aluju que porta la neteja viària municipal
si es podien netejar amb la maquina. Sembla que la maquina no pot fer-ho.
Miraran de netejar els punts més perillosos d’una altra forma.

El regidor Sr. Pereiro pregunta si l’arborètum ja està entregat. El regidor Sr.
Chia diu que manca plantar unes plantes que ha d’entregar Forestal Catalana i
algun detall. El regidor Sr. Pereiro diu que hi ha una rasa molt gran i que si
s’obre al públic suposa un perill perquè la gent es pugui fer mal. El Sr. Baqué
manifesta que la rasa es per posar-hi tubos i baixar aigua del dipòsit cap a les
Pereres i que si sobren diners de l’obra d’aigua s’aplicaran a fer el màxim de
rasa i tub cap a les Pereres per en un futur poder subministrar aigua del dipòsit
al nucli de les Pereres. Que no serveix per donar aigua a l’arborètum. En funció
de les certificacions faran més o menys rasa. El Sr. Pereiro diu que potser es
podria senyalitzar amb una banda. El Sr. Baqué diu que sí, que podrien
senyalitzar-ho.
El Sr. Pereiro pregunta si la rasa que va del Pla de les Forques fins abaix al
dipòsit si ha posat sorra. El Regidor Sr. Baqué diu que no, que al projecte no
n’hi havia. S’ha tapat amb la mateixa terra amb que es va obrir mirant de treure
els rocs que poguéssin quedar. On sí que s’ha posat sorra és del dipòsit nou al
dipòsit de la Malúria.
El Sr. Pereiro pregunta perquè a les arquetes hi consta el nom de telefònica. El
Sr. Baqué respon que sembla que tenen una resistència més gran però que té
raó el Sr. Pereiro i que no queda gaire bé que hi consti telefònica. Que si el ple
ho considera oportú es podria canviar.
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

