ACTA DE LA SESSIÓ D’ORGANITZACIÓ
DE L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm: 5/2011
Caràcter: extraordinària
Data: 5 de juliol de 2011
Horari: de 13:30 a 14:00 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
A les 13 hores del cinc de juliol de 2011, compareixen a la sala de sessions de
la casa consistorial els regidors electes relacionats, a fi de celebrar la sessió
d’organització de la corporació municipal sorgida de les eleccions locals
convocades pel Reial decret 424/2011, de 28 de març, i celebrades el 22 de
maig de 2011.

Constatada l'existència del quòrum necessari per a la seva vàlida constitució,
l’alcalde obre la sessió i es passen a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del
dia.
1.- Aprovació 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 distribuïda amb la convocatòria i essent que l’acta es
troba conforme, els membres del Ple l’aproven per unanimitat.
2.- Establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries del ple.
El secretari llegeix la proposta de l’Alcaldia, la qual es transcriu íntegrament a
continuació:
“Un cop constituït el nou Ajuntament l’11 de juny de 2011, com a conseqüència
de les eleccions locals convocades pel Reial decret 424/2011, de 28 de març, i
celebrades el 22 de maig de 2011, és necessari fixar la periodicitat de les
sessions ordinàries del Ple de la corporació, d’acord amb el que disposen els
articles 38 a) i 78.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Els articles 46.2 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, i 98 a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, estableixen que el
Ple celebra sessió ordinària com a mínim cada mes en els ajuntaments de
municipis de més 20.000 habitants i en les diputacions provincials; cada dos
mesos, en els ajuntaments de municipis d’una població entre 5.001 i 20.000
habitants, i cada tres mesos en els ajuntaments de municipis de fins a 5.000
habitants.
Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Celebrar sessió ordinària el segon dilluns de cada mes, a les 21 hores.
Segon.- A causa de les vacances d’estiu, de les festes de Nadal, quan no hi
hagi assumptes per tractar o concorri qualsevol altra causa que ho aconselli es
faculta a l’Alcalde per endarrerir o avançar les sessions ordinàries del Ple, quan
el dia fixat sigui festiu o la gestió dels assumptes municipals així ho aconselli.
No obstant això, el termini màxim entre dues sessions de Ple serà de dos
mesos.
L’esmentada proposta és aprovada per unanimitat de tots els regidors de la
Corporació.
3.- Nomenament tresorer.

El secretari llegeix la proposta de l’Alcaldia, la qual es transcriu íntegrament a
continuació:
“Un cop constituït el nou Ajuntament l’11 de juny de 2011, com a conseqüència
de les eleccions locals convocades pel Reial decret 424/2011, de 28 de març, i
celebrades el 22 de maig de 2011, és necessari nomenar el tresorer de la
corporació.
L’article 2 f) del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, de provisió de llocs de
treball de funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional,
i la disposició transitòria primera del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual
es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb
habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya, estableixen
que en les corporacions locals amb secretaries de classe tercera, la
responsabilitat administrativa de les funcions de comptabilitat, tresoreria i
recaptació pot ser atribuïda a un membre o a un funcionari de la corporació.
Vist el que disposa l’Ordre de 16 de juliol de 1963, del Ministeri de la
Governació, sobre el règim de dipositaries de fons no servides per funcionaris
pertanyents al cos nacional.
Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Nomenar la regidora, Sra. MARIA GARRETA BAQUÉ, tresorera de
l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya.
Segon.- Rellevar-la de l’obligació de prestar fiança i establir que la resta de
regidors seran responsables solidàriament del resultat de la gestió.
Tercer.- Facultar-la per a la gestió dels comptes bancaris de l’Ajuntament i
autoritzar per a la disposició de fons la seva signatura, la qual serà sempre
necessària juntament amb la de l’alcalde i la del secretari interventor.
Quart.- Notificar aquesta resolució a l’interessat”.
L’esmentada proposta és aprovada per unanimitat de tots els regidors de la
Corporació.
4.- Nomenament dels membres de la comissió especial de comptes.
El secretari llegeix la proposta de l’Alcaldia, la qual es transcriu íntegrament a
continuació:
“Un cop constituït el nou Ajuntament l’11 de juny de 2011, com a conseqüència
de les eleccions locals convocades pel Reial decret 424/2011, de 28 de març, i
celebrades el 22 de maig de 2011, és necessari determinar la composició de la
comissió especial de comptes, ja que es tracta d’un òrgan d’existència
obligatòria en tots els municipis, d’acord amb el que preveuen els articles 20.1

e) i 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
48.1 c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 127.1 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre.
Vist el que disposen els articles 58.3 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i
125 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Determinar la composició de la comissió especial de comptes, que
estarà integrada pels membres següents:
-

President: L’alcalde o regidor en qui delegui, del grup polític municipal
CIU.

-

Vocals:
•
•
•

-

Un membre representant del grup polític municipal CIU.
Dos membres representants del grup polític municipal EC.
Un membre representant del grup polític municipal IFC-AC-PM.

Secretari: Sr.Albert Planella i Casasayas, secretari de la corporació.

Segon.- Comunicar aquest acord als grups polítics municipals, per tal que
designin els seus representants a la comissió especial de comptes en aquest
acte o bé, mitjançant un escrit del portaveu adreçat a l’alcalde”.
En aquest acte el portaveu de cada grup polític procedeix a designar els seus
representants a la Comissió Especial de Comptes. Vista l’esmentada
designació, els membres de la Comissió especial de comptes seran els
següents:
-

President: Josep Serret i Mills o regidor en qui delegui, del grup polític
municipal CIU.

-

Vocals:
•
•
•

-

Maria Garreta i Baqué, del grup polític municipal CIU.
Ramon Chia Galvez i Esteve Baqué Vidal, del grup polític
municipal EC.
Jordi Pereiro i Laguarda, del grup polític municipal IFC-AC-PM.

Secretari: Sr.Albert Planella i Casasayas, secretari de la corporació.

L’esmentada proposta és aprovada per unanimitat de tots els regidors de la
Corporació.
5.- Nomenament de representants de la corporació als òrgans col.legiats, que
siguin de competència del ple.
El secretari llegeix la proposta de l’Alcaldia, la qual es transcriu íntegrament a
continuació:
“Un cop constituït el nou Ajuntament l’11 de juny de 2011, com a conseqüència
de les eleccions locals convocades pel Reial decret 424/2011, de 28 de març, i
celebrades el 22 de maig de 2011, és necessari nomenar els representants de
la corporació en els òrgans col·legiats que són de la competència del Ple,
d’acord amb el que disposa l’article 38 c) Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre.
Per tot això exposat, S’ACORDA:
Primer.- Efectuar els següents nomenaments:
Òrgan Col.legiat

Representants
Titular

ADF Baga de Cerdanya
Entitat de Conservació La Coma de Queixans
Junta de Compensació Pla Especial de Soriguerola
Associació de Propietaris el Poble de Soriguerola
Mancomunitat per a fins d’Instrucció i Cultura
Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient
Localret
ELFOCAT
Associació de Municipis de Catalunya (ACM)
Federació de municipis de Catalunya (FMC)

Josep Serret Mills
Maria Garreta Baqué
Esteve Baqué Vidal
Esteve Baqué Vidal
Esteve Baqué Vidal
Josep Serret Mills
Josep Serret Mills
Josep Serret Mills
Josep Serret Mills
Esteve Baqué Vidal

Suplent

Ramon Chia Galvez
Ramon Chia Galvez
Josep Ester Font
Josep Ester Font
Maria Garreta Baqué
Joaquim Vera Garrote
Joaquim Vera Garrote
Ramon Chia Galvez

Segon.- Notificar aquest acord als regidors nomenats.
En aquest mateix acte els regidors nomenats es donen per notificats i accepten
el càrrec.
Tercer.- Comunicar aquest acord als òrgans esmentats”.
L’esmentada proposta és aprovada per sis vots a favor dels regidors de CIU i
EC i una abstenció del regidor IFC-AC-PM.

6.- Donació de comptes de les resolucions de l’alcaldia en matèria de
nomenament de tinents d’alcalde, president de la comissió especial de
comptes, així com delegacions que l’alcaldia estimi oportú conferir.
Per l’Alcaldia es dóna compte dels decrets núms. 48 i 49, que són llegits pel
Secretari de la Corporació:
DECRET D’ALCALDIA NÚM. 48 DE DATA 5/07/2011
De conformitat amb les atribucions que em confereixen els articles 23.3 de la
Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; 55 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; 22 del Reial Decret Legislatiu 781/86
de 18 d'abril, pel qual s'aproven les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, 46 i ss. del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Corporacions Locals,
RESOLC:
PRIMER.- Designar com a Tinents d'Alcalde els següents regidors,
1er Tinent d’Alcalde: Senyora Maria Garreta i Baqué
2on Tinent d’Alcalde: Sr. Josep Maria Ester i Font.
SEGON.- És funció dels Tinents d'Alcalde substituir l'Alcalde per ordre
de nomenament, en cas de vacant, absència o malaltia, assumir la totalitat de
les seves atribucions i prerrogatives i ser, alhora, responsables dels actes de
govern dictats durant la substitució. Igualment els correspondrà exercir
transitòriament la Presidència de la Corporació o la seva representació quan
hi hagi alguna causa que impedeixi la presència personal de l'Alcalde, a l'hora
de sessions o actes concrets.
TERCER.- El que es disposa anteriorment serà sense perjudici de les
atribucions genèriques o específiques que els pugui delegar l'Alcalde.
QUART.- Donar compte del present Decret al Ple de l'Ajuntament en la
primera sessió que celebri, que es publiqui en el Butlletí Oficial de la
Província i que es notifiqui als designats.
CINQUÈ.- Aquest Decret entrarà en vigor a partir del mateix dia de la
seva signatura.
DECRET D’ALCALDIA NÚM. 49 DE DATA 5/07/2011
De conformitat amb les atribucions que em confereixen els articles 23.4 de la
Lei 7/85 de 18 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; 56 del Decret

Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya; i 43 i ss. de Reial Decret 2568/86,
de 28 de novembre pel qual s'aprova el Reglament d'Organització
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals,
RESOLC:
PRIMER.- Organitzar el Govern i l'administració municipal a través de
les següents àrees, indicant els regidors responsables:
JOSEP SERRET MILLS
Àrees de Govern
•
•

Governació i Règim interior
Seguretat Ciutadana

El suplent natural d’aquestes àrees serà el regidor, Sr. Ramon Chia Galvez.
MARIA GARRETA I BAQUÉ - 1r. TINENT D’ALCALDE
Àrees de Govern
•
•
•

Joventut i Esports
Cultura
Hisenda

El suplent natural d’aquestes àrees serà el regidor, Sr. Joaquim Vera Garrote.
JOSEP MARIA ESTER FONT – 2n TINENT D’ALCALDE
Àrees de Govern
•
•

Comerç i Turisme
Festes Populars

El suplent natural d’aquestes àrees serà el regidor, Sr. Joaquim Vera Garrote.
•
•

Urbanisme
Obres i Serveis

El suplent natural d’aquestes àrees serà el regidor, Sr. Esteve Baqué Vidal.

RAMON CHIA GALVEZ – REGIDOR
Àrees de Govern
•
•

Agricultura
Medi Ambient

El suplent natural d’aquestes àrees serà el regidor, Sr. Josep Ester Font.

JOAQUIM VERA GARROTE – REGIDOR
Àrees de Govern
•
•

Serveis Socials
Gent gran

El suplent natural d’aquestes àrees serà la regidora, Sra. Maria Garreta Baqué.
ESTEVE BAQUÉ VIDAL – REGIDOR
Àrees de Govern

•
•

Sanitat i Consum
Servei Municipal d’Aigua

El suplent natural d’aquestes àrees serà el regidor, Sr. Josep Ester Font.
•

Ensenyament

El suplent natural d’aquesta àrea serà la regidora, Sra. Maria Garreta Baqué.
SEGON.- Les delegacions efectuades als regidors referits abasten la
facultat de dirigir i fer funcionar els serveis corresponents, exclosa la
facilitat de dictar i resoldre mitjançant actes administratius que afectin a
tercers.
TERCER.- Donar compte d’aquest Decret al Ple de l'Ajuntament en la
primera sessió que celebri, que es publiqui al Butlletí Oficial de la Província i
que es notifiqui als designats.
QUART.- Aquest Decret entrarà en vigor a partir del mateix dia de la
seva signatura.
L’Alcalde dóna compte al Ple que assumeix la presidència de la Comissió
Especial de Comptes.
El ple es dóna per assabentat de tots aquests nomenaments.
7.- Nomenament representants de la Comissió municipal de delimitació
territorial.
Per l’Alcalde es formula la següent proposta:

VISTA la necessitat de nomenar els membres de la Comissió de Delimitació
Territorial de l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya.
Atès el que determinen els articles 28 i concordants del Decret 244/2077, de 6
de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels
municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les macomunitats de
Catalunya.
D’Acord amb els anteriors antecedents el Ple Acorda:
Primer.- NOMENAR com a membres de la Comissió de Delimitació Territorial
de l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya a:
-

Josep Serret Mills, Alcalde-President, que la presidirà.
Josep Ester Font, vocal.
Ramon Chia Galvez, vocal.
Maties Domenjó i Manaut, tècnic.
Albert Planella i Casasayas, Secretari.

Segon.- NOTIFICAR aquest acord als municipis confrontants i a la Direcció
General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.
L’esmentada proposta és aprovada per unanimitat de tots els regidors de la
Corporació.
Abans de finalitzar la sessió, l’Alcalde Sr. Josep Serret diu al senyor Jordi
Pereiro Laguarda que té les portes obertes per tal de participar activament en el
govern municipal.
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta.
El secretari

Vist i plau
L'alcalde

