ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE
CERDANYA CELEBRADA EN DATA 17/08/2012

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm: 5/2012
Caràcter: extraordinari urgent
Data: 17 d’agost de 2012
Horari: de 13:00 a 13:20 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.

1. RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA.
El Sr. alcalde explica que la urgència de la convocatòria d’aquest Ple
extraordinari ve motivada pel fet que el dia 13/08/2012, el Ple del Consell
Comarcal de Cerdanya va aprovar els Plecs de clàusules per a la contractació
del servei d’explotació, conservació i manteniment dels sistemes de
sanejament d’Alp, Bellver de Cerdanya, Bolvir, Das, Guils, Martinet, Masella, La
Molina, Prats, Puigcerdà, Saneja, Sant Martí d’Aravó, Supermolina i El Vilar
d’Urtx. No obstant això, l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya encara no ha
efectuat la corresponent delegació en favor del Consell Comarcal per la qual
cosa els esmentats plecs, cas que l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya
decidís no efectuar la corresponent delegació de competències en el Consell,
haurien de modificar-se.
Abans d’entrar a debatre la qüestió, l’Alcalde manifesta que el Consell
Comarcal ha accedit a incloure en els plecs de clàusules que un cop l’ACA
assumeixi l’EDAR de Soriguerola, aquest passarà a ser gestionat pel mateix
adjudicatari de les altres depuradores. Per això, i atès que tots els municipis de
la Cerdanya han delegat les competències, constatada la urgència proposa
ratificar la urgència de la convocatòria i adoptar l’acord que correspongui.
Un cop exposades les raons de la urgència de la convocatòria, per unanimitat
dels 7 regidors que formen part del Consistori, queda RATIFICADA LA
URGÈNCIA de la convocatòria d’aquesta sessió plenària.
2. DELEGACIÓ DE LES COMPETÈNCIES MUNICIPALS EN MATÈRIA DE
SANEJAMENT D’AIGÜES RESIDUALS DEL MUNICIPI DE FONTANALS DE
CERDANYA A FAVOR DEL CONSELL COMARCAL DE CERDANYA (EXP.16/12).
Ateses les competències sobre tractament i control sanitari de les aigües
residuals que l’article 5 del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre,
regulador del text refós de la legislació, en matèria d’aigües, i l’apartat 3.1) de
l’article 66 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
atorguen a aquest municipi.
Atès allò que disposa l’article 25 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Organització Comarcal de
Catalunya, en relació a l’organització de competències als consells comarcals
mitjançant delegació municipal.
Atès que des de l’ACA estan interessats en agrupar la gestió de les
instal.lacions de sanejament en entitats supramunicipals, amb estructura
tècnica i administrativa suficient que permeti incrementar l’operativitat i l’eficàcia
de l’administració dels recursos públics.
Per tot el que s’acaba d’exposar, el Ple, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER: DELEGAR en el Consell Comarcal de la Cerdanya les competències
de sanejament en alta i la conseqüent gestió dels sistemes de sanejament en
alta corresponents al municipi de FONTANALS DE CERDANYA, en l’exercici
de les competències d’aquest municipi en matèria de tractament d’aigües
residuals establertes pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya, DL
3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en
matèria d’aigües de Catalunya i Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament de serveis públics de sanejament.
SEGON: Les competències delegades s’exerciran amb el compliment de les
condicions i reserves següents:
1a. El Consell Comarcal de la Cerdanya garantirà a l’Ajuntament de
FONTANALS DE CERDANYA l’accés a la documentació i a la informació de
totes les actuacions objecte de delegació.
2a. L’òrgan decisori pel que fa als temes relacionats amb la gestió de
depuradores, serà una comissió formada pels alcaldes dels municipis que
disposin d’una depuradora gestionada actualment per l’ACA, o que, a través
d’un col·lector hi accedeixin.
3a. L’Ajuntament de FONTANALS DE CERDANYA com administració delegant,
a l’efecte de controlar l’exercici del servei delegat, es reserva les facultats
següents:
•
•
•

Emanar instruccions tècniques en el marc de les disposicions d’aplicació al
servei delegat.
Recavar en qualsevol moment informació sobre la gestió del servei.
Enviar comissionats i formular requeriments per corregir deficiències
observades en la prestació del servei delegat.

4a. L’Ajuntament es reserva el dret de revocar la delegació que aquí s’efectua,
respectant sempre els drets que s’hagin pogut adquirir a favor de tercers amb
motiu de les contractacions realitzades per a la gestió de les estacions
depuradores.
5èna. La delegació queda necessàriament condicionada al reconeixement del
Consell Comarcal de la Cerdanya com a ens gestor del sistema de sanejament
que es delega per part dels òrgans competents de la Generalitat de Catalunya.
TERCER: Es faculta expressament al Consell Comarcal de la Cerdanya per a
la publicació de l’anunci de delegació que imposa l’article 13.3 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.

QUART: Notificar aquest acord a l’Agència Catalana de l’Aigua i al Consell
Comarcal de la Cerdanya per al seu coneixement i l’inici de les tasques
necessàries per establir les condicions d’un efectiu traspàs de la gestió.
CINQUÈ: Facultar, tan àmpliament com sigui necessari, a l’Alcalde o persona
en qui delegui perquè, en nom i representació de l’Ajuntament, subscrigui la
documentació oportuna per a l’execució de l’anterior acord.
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

