ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE
CERDANYA CELEBRADA EN DATA 26/07/2011

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm: 6/2011
Caràcter: extraordinària
Data: 26 de juliol de 2011
Horari: de 13:00 a 13:30 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 distribuïda amb la convocatòria i essent que l’acta es
troba conforme, els membres del Ple l’aproven per unanimitat.
B.- ASSUMPTES DE TRÀMIT
1.- DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ. FIXACIÓ DE LES DUES
FESTES LABORALS LOCALS. (90/11)
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 2012: el dia 16/setze de juliol i el dia 7/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 2012 el dia 16/setze de juliol i el dia
7/set de desembre.
Segon.- Remetre al DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ aquest acord.
2.- DONACIÓ DE COMPTES APROVACIÓ DEFINITIVA COMPTE GENERAL
2010 (EXP.- 21/11).
Per l’alcaldia s’informa que, l’expedient referent a l’aprovació del “COMPTE
GENERAL DE L’EXERCICI 2010” ha estat exposat al públic durant un termini
de 15 DIES HÀBILS I VUIT MÉS, des del dia 17 de maig de 2011 al dia 17 de
juny de 2011, i que s’ha publicat l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de
Girona núm. 93 de data 16/05/2011 i al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament;
durant l’esmentat termini d’exposició NO s’han produït al.legacions, per la qual
cosa, no havent-se presentat al.legacions en el tràmit d'informació pública, de
conformitat amb l'acord del Ple de data 17/05/2011, l'Expedient d'aprovació del
compte general 2010 (Exp.- 21/11) resta definitivament aprovat en data 20 de
juny de 2011.
El Ple es dóna per assabentat.

3.- APROVACIÓ PLECS DE CLÀUSULES LICITACIÓ PER TRAMITACIÓ
D’URGÈNCIA PROJECTE DE DESENVOLUPAMENT DE L’ARBORÈTUM
GEOGRÀFIC DE QUEIXANS FASE I (EXP.- 43/10).
Vist que en data 17/03/2009 el projecte de desenvolupament de l’arborètum
geogràfic de Queixans va quedar aprovat definitivament per part d’aquest
Ajuntament.
Atès que des de l’aprovació del projecte ha variat el tipus d’IVA per la qual cosa
cal procedir a actualitzar el mateix.
Atès que s’ha estimat convenient dividir l’esmentat projecte en dues fases per a
la seva bona execució.
Donat que aquesta fase té per objecte l’execució dels capítols detallats als
plecs de clàusules per l’import que es consigna en els mateixos plecs.
Vist que en data 30/03/2010 es van aprovar els plecs de clàusules per
l’adjudicació de l’actuació “PROJECTE DE DESENVOLUPAMENT DE
L’ARBORÈTUM GEOGRÀFIC DE QUEIXANS FASE I” i que finalment el
procediment va quedar suspès fins que les condicions meteorològiques i les
disponibilitats pressupostàries fossin més adequades.
Atès que per l’Alcalde s’ha incoat el procediment de contractació, en
expedient de tramitació urgent, un cop 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’actuació.
Atès que la tramitació urgent d’aquest expedient ve motivada, per una banda,
pel fet que una part molt important d’aquesta actuació consisteix en la
plantació d’arbrat que caldria efectuar-se abans de l’arribada de l’hivern; i
d’altra banda, per tal de complir amb els terminis del programa FEDER amb
que aquesta actuació ha resultat beneficiada.
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, la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic, el Ple, per
unanimitat, ACORDA:
Primer.- Actualitzar el tipus de l’IVA del projecte d’acord amb els nous tipus a
aplicar de conformitat amb la normativa estatal.

Segon.- Contractar l’actuació “PROJECTE DE DESENVOLUPAMENT DE
L’ARBORÈTUM GEOGRÀFIC DE QUEIXANS FASE I”, en expedient de
tramitació urgent, pel procediment i amb les condicions determinades al plec
de clàusules que consten a l’expedient.
Tercer.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que haurà
de regir la contractació de l’actuació pel procediment esmentat que consta 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 96.2 b) de la LCSP.
Quart.- Aprovar l’expedient de contractació, aprovar la despesa amb càrrec a
l’apliació pressupostària 1/627 del pressupost de l’exercici 2011 i disposar
l’obertura del procediment d’adjudicació, convocant el procediment de licitació
per tramitació d’urgència per a l’adjudicació de l’actuació “PROJECTE DE
DESENVOLUPAMENT DE L’ARBORÈTUM GEOGRÀFIC DE QUEIXANS
FASE I, 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.
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.
4.- APROVACIÓ PLECS DE CLÀUSULES LICITACIÓ PER TRAMITACIÓ
D’URGÈNCIA PROJECTE DE DESENVOLUPAMENT DE L’ARBORÈTUM
GEOGRÀFIC DE QUEIXANS FASE II (EXP.- 43/10 BIS).
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:
ÍNDEX DECRETS ALCALDIA DES DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ ANY 2011

NÚM.

DATA

EXP/
LO

ASSUMPTE

47

EXP.30/06/2011 1/11 Convocatòria Ple extraordinari organització.

48

EXP.05/07/2011 1/11 Nomenament tinents d'Alcalde

49

EXP.- Delegació competències en regidors i
05/07/2011 1/11 presidència Comissió Especial de Comptes.

50

Llicència d'obres per construir un dipòsit d'aigua soterrat
LO
d'aigua per regar. Comunitat de Propietaris Mas Soriguera
06/07/2011 18/11 de Soriguerola

assumpció

51

Llicència d'obres per urbanitzar accés i addició de traster.
LO
Camí de Cal Peró, 10 de Queixans. Josep Maria
06/07/2011 19/11 Busquets.

52

LO
Llicència d'obres per construir 2 habitatges i garatges al c/
07/07/2011 20/11 de Baix,12 d'Urtx. Rius_March_ Alcaraz.SB

53

LPO Llicència primera ocupació d'un habitatge situat al C/
14/07/2011 21/11 Pujal, 7 d'Urtx. Montserrat Bassas Fusté

54

EXP.- Retorn rebut indegut taxa escombraries c/Baix,12 - Urtx.
14/07/2011 12/11 Pere Rius Camps.

55

Suspensió obres construcció llosa formigó i instal.lació
EXP.- caseta parc 249 polígon 4 Juan Rodriguez-Juan Antonio
18/07/2011 70/11 Vives.

56

EXP.
33/20 Acceptació subvenció per executar projectes de noves
tecnologies. Diputació de Girona.
18/07/2011 11

57

58

59

LO
Devolució fiances urbanització i enderrocs Somgarba 98 i
18/07/2011 28/05 Associats, SL
Autorització realització mercat tradicional de petits
EXP. artesans i antiquaris. Queixans 13/08/2011. Dolors
18/07/2011 96/11 Alberich Fontcuberta.

EXP.
20/07/2011 35/11 Convocatòria Ple extraordinari 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.
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

