ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE
CERDANYA CELEBRADA EN DATA 19/10/2012

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm: 6/2012
Caràcter: ordinària
Data: 19 d’octubre de 2012
Horari: de 13:15 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.
Josep Maria Ester Font.

Regidors electes per la Llista d’Endavant Cerdanya (End-Cerd):
-

Ramon Chia Galvez.
Joaquim Vera Garrote.
Esteban Baqué Vidal.

Secretari de la Corporació:
-

Albert Planella i Casasayas.

ABSENTS
Han excusat la seva assistència els següents regidors:
Regidors electes per la Llista de Convergència i unió (CIU):
-

Maria Garreta Baqué.

Regidors electes per la Llista d’Independents de Fontanals de CerdanyaAlternativa Cerdana-Progrés Municipal (IFC-AC-PM):
-

Jordi Pereiro Laguarda.

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
les actes de les sessions anteriors celebrades en dates 23/07/2012 i
17/08/2012 distribuïdes amb la convocatòria i essent que les actes es troben
conformes, els membres del Ple les aproven per unanimitat.
B.- ASSUMPTES DE TRÀMIT
1.- APROVACIÓ CONVENI DE MECENATGE AMB SOREA (EXP.- 92/12)
Atès que l’empresa SOREA, en la seva qualitat d’empresa dedicada a la
prestació de serveis relacionats amb el cicle integral de l’aigua al terme
municipal de Fontanals de Cerdanya, està interessada en col·laborar amb
l’Ajuntament per tal de promoure i desenvolupar al terme municipal activitats de
caràcter cultural, entenent que la cultura és una de les millors inversions per a
la qualitat de vida dels ciutadans del Municipi i un element bàsic de cohesió
social i de benestar dels ciutadans.
Vist el CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA I
SOREA PER A LA COL·LABORACIÓ EN ACTIVITATS D’INTERÈS GENERAL
A L’EMPARA D’ALLÒ PREVIST A LA LLEI 49/2002, DE 23 DE DESEMBRE,
DE RÉGIM FISCAL DE LES ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE I DELS
INCENTIUS FISCALS AL MECENATGE, que consta a l’expedient.
Vistos aquests antecedents, el Ple, per unanimitat dels membres assistents a la
sessió, ACORDA:
Primer.- Aprovar l’esmentat conveni.
Segon.- Notificar aquest acord als subscriptors.
Tercer.- Facultar a l’Alcalde tan ampliament com en dret sigui possible per a
l’execució d’aquests acords.
2.- ADHESIÓ AL PACTE D’ALCALDES PER UNA ENERGIA SOSTENIBLE
LOCAL (EXP.- 75/12)
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte
d’Alcaldes i Alcaldesses”, una de les iniciatives més ambicioses com a
mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de
la Terra. El pacte ha nascut després d’un procés no formal de consultes amb
moltes ciutats europees.

El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2
mitjançant actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts
d’energia renovables.
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament
global, integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la
ciutadania. És per això que s’ha considerat que les ciutats han de liderar
l’aplicació de polítiques energètiques sostenibles i cal recolzar els seus
esforços.
L'Ajuntament de FONTANALS DE CERDANYA té la voluntat d'avançar cap a
l'establiment de polítiques eficaces per reduir la contaminació que ocasiona
l'escalfament global mitjançant l'adopció de programes d'eficiència energètica
en àmbits com el transport urbà i l'edificació, a més de la promoció de fonts
d'energies renovables en les àrees urbanes. Concretament, fa seves les
propostes de la UE (març 2007) que es compromet a reduir les seves
emissions de CO2 en un 20% fins l'any 2020, incrementar en un 20%
l'eficiència energètica i aconseguir que un 20% del subministrament energètic
procedeixi de fonts renovables.
Per tot l’exposat es proposen al ple municipal els següents ACORDS:
Primer.- L’Ajuntament de FONTANALS DE CERDANYA fa seus els objectius
de la Unió Europea per l’any 2020 i adopta el compromís de reduir les
emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 per cent per a 2020
mitjançant a la creació de plans d’acció en favor de les fonts d’energies
renovables.

Segon.- L’Ajuntament de FONTANALS DE CERDANYA es compromet a
elaborar un Pla d’Acció d’Energia Sostenible en un termini màxim d’un any des
de la data d’Adhesió al Pacte. L’abast del document respondrà a les directrius
que s’estableixin per part de la Comissió de Transport i Energia de la Unió
Europea i inclourà una estimació de les emissions i una proposta de les accions
a seguir per aconseguir els objectius plantejats. Per la realització d’aquestes
tasques es comptarà amb el suport de la Diputació de Girona, Coordinadora
Territorial del Pacte a les Comarques Gironines.
Tercer.- L’Ajuntament de FONTANALS DE CERDANYA es compromet també
a elaborar un informe bianual per l’avaluació, control i verificació dels objectius,
a organitzar el Dia de l’Energia, a informar de les fites obtingudes en
acompliment de Pla d’Acció i a participar (en els termes que consideri oportú)
en la Conferència d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia sostenible a Europa.
Quart.- Facultar l'alcalde/alcaldessa per a que signi el formulari d'adhesió al
Pacte.

Cinquè.- Comunicar els presents acords al Comissari de Transports i Energia
de la Unió Europea (en els termes del model establert ), a l'Oficina del Pacte de
Brusel·les (COMO) i a la Diputació de Girona per fer possible les tasques de
suport i coordinació dels municipis de la província que s’hi adhereixin.
3.- DELEGACIÓ AL CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA AL
CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ CERDANYA RIPOLLÈS DE
COMPETÈNCIES DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ DE L’ IMPOST
SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA
URBANA (EXP.- 12/12)
El RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, i la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
las bases de règim local, atribueixen als municipis determinades facultats de
gestió, liquidació i recaptació de tributs i d’altres ingressos de dret públic de
naturalesa local.
La complexitat que la realització d’aquestes tasques suposa i la seva
importància dins el més ampli àmbit de la Hisenda Local, aconsella la utilització
de fòrmules que permetin un eficaç i adequat exercici de les facultats
esmentades, tot dins els sistemes que per a aquesta finalitat preveu la
normativa aplicable.
Des de fa anys els Consells Comarcals del Ripollès i la Cerdanya presten el
servei de gestió, liquidació i recaptació de tributs locals de l’IBI i de l’IAE, i la
recaptació de tributs i altres ingressos de Dret públic, mitjançant el Consorci
Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès.
El Ple d’aquest Ajuntament en sessió de data 18/12/2009, va aprovar la
renovació de la delegació de facultats en matèria de gestió, liquidació i
recaptació de tributs municipals i altres ingressos de dret públic, d’acord amb el
contingut del Conveni de delegació de renovació de la delegació de funcions de
gestió, liquidació i recaptació de tributs locals i d’altres ingressos de dret públic i
el seu annex, per ser exercides a través del Consorci Servei de Recaptació
Cerdanya – Ripollès. Aquesta delegació ha estat degudament acceptada i
publicada en legal forma.
La lletra D) de l’apartat II del conveni subscrit disposa que l’abast de la
delegació es concreta en els tributs i ingressos de dret públic municipals
relacionats en el seu annex i que aquesta relació podrà ser ampliada o reduïda,
si s’adopta el pertinent acord per l’òrgan de govern municipal, competent a
l’efecte, el qual haurà de ser degudament notificat al Consell Comarcal de la
Cerdanya i al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès i acceptada i
publicada per aquests ens.
Es considera convenient en aquests moments ampliar la delegació efectuada
en el seu dia d’aquestes facultats i funcions, per tal d’incloure també les

competències de gestió, liquidació i recaptació de l’ Impost sobre l’ increment
del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
A aquests efectes s’ha redactat un nou Annex II al Conveni de delegació de
competències ja subscrit, que obra en l’expedient.
A l’empara d’allò que disposen l’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril
reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l’article 9.4 del
Decret legislatiu 2/2003, de 29 d’abril, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya; l’article 7 del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals i l’article 42 del DL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprovà el Text
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya,
Un cop deliberat l’assumpte, s’acorda per unanimitat dels assistents, cosa que
suposa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, el
següent:
Primer. Delegar a favor del Consell Comarcal de la Cerdanya de les facultats
de gestió, liquidació i recaptació de l’ Impost sobre l’ increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana, d’acord amb el contingut del Conveni de
delegació de competències de gestió, liquidació i recaptació de tributs locals ja
subscrit i el nou annex 2 que s’aprova en la seva totalitat i que es transcriu
literalment a continuació:
“ANNEX 2 AL CONVENI DE L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE
CERDANYA DE RENOVACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE
GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS LOCALS.
L’abast de la delegació es concreta en els tributs i ingressos de dret públic
municipals que es detallen a continuació:
AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA
A) GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ EN VOLUNTÀRIA I EXECUTIVA:
Impost sobre l’ increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
S’inclouen també les mateixes facultats en relació a les liquidacions pendents
d’efectuar d’acord amb l’ordenança fiscal vigent fins a la data.
Segon. Estendre la renovació de la delegació de competències prevista a
l’apartat Primer, al “Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès”, en
tant que entitat pública creada a l’efecte, pels Consells Comarcals de la
Cerdanya i del Ripollès.

Tercer. La present delegació de competències tindrà l’abast, el contingut, les
condicions que s’estableixen en el present acord i la seva vigència serà
coincident amb la del Conveni de delegació subscrit.
Quart. Per a l’exercici de les facultats delegades al Consell i al Consorci
s’atindran a l’Ordenament Local i a la legislació aplicable conforme a que
estableix la Llei reguladora de les Hisendes Locals, així com a la normativa
dictada en matèria de gestió i recaptació tributàries.
Per poder exercir les funcions delegades en el present acord es percebran les
compensacions econòmiques determinades al Conveni de delegació aprovat.
Les quantitats a què aquestes donin lloc es retindran de les liquidacions
practicades.
Cinquè. Encomanar al Consell Comarcal de la Cerdanya i al Consorci Servei de
Recaptació Cerdanya Ripollès la publicació de la delegació acordada d’acord
amb allò que determina la Llei 30/1992, de 26 de novembre i l’article 7.2 del
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals.
Sisè. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal de la Cerdanya i al
Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès, als efectes que per la seva
part es procedeixi a l’acceptació expressa de la delegació aquí conferida i que
així ho notifiquin a aquest Ajuntament, donant-ne compte també de les
publicacions oficials que han d’efectuar.
Setè. Facultar, tant àmpliament com en dret sigui menester l’Alcalde perquè en
nom i representació d’aquest Ajuntament formalitzi i signi l’Annex 2 al Conveni i
també per signar quants documents siguin necessaris per tal de donar
compliment i dur a terme els presents acords.
4.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS ENTITAT
URBANÍSTICA COL.LABORADORA DE CONSERVACIÓ DEL PLA PARCIAL
13 “LA COMA” DE QUEIXANS (EXP.- 133/12).
Vista la proposta de modificació dels estatuts de l’ENTITAT URBANÍSTICA DE
CONSERVACIÓ DEL PLA PARCIAL 13 “LA COMA” DE QUEIXANS, que
l’esmentada entitat ha presentat.
Atès que l’esmentada proposta pretén modificar els articles 24 i 26 dels estatuts
segons el següent redactat:
“PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS.
El texto subrayado se corresponde con lo añadido.
El texto tachado se corresponde con lo suprimido.

Artículo 24.- QUORUM ESPECIAL
La remoción de los miembros de la Junta de Delegados, modificación de los Estatutos, fijación
de aportaciones extraordinarias por cuantía superior al 25% del último presupuesto anual
aprobado, y contratación de créditos, requerirá el voto favorable de los asociados que
representen, al menos, el 60% de las unidades de valor incorporadas a la Entidad.
Para la fijación de aportaciones extraordinarias por cuantía inferior al 25% del último
presupuesto anual aprobado, bastará con el voto favorable de asociados que representen las
4/5 partes de los votos presentes computados según lo previsto en el artículo 21.
Artículo 26 .- COTITULARIDAD Y REPRESENTACIÓN.
1. Los cotitulares de una finca o entidad de valor ejercitarán sus facultades de asociados a
tenor de lo previsto en el artículo 11 de estos Estatutos.
2. El asociado sólo podrá hacerse representar en la Asamblea General por su cónyuge,
ascendiente o descendiente, por otro asociado, o por persona que ostente poder conferido en
documento público. La representación deberá conferirse por escrito. Si no constare en
documento público, deberá ser especial para cada Asamblea, siendo igualmente válido en
este último caso su remisión por fax o correo electrónico
TEXTO SUPRIMIDO:
2.- Los asociados no podrán ser representados en Asamblea General sino por otras personas –
asociados o no- mediante poder notarial, autorización con firma notarialmente registrada o
autorización apud acta”.

Atès que l’esmentada proposta s’adequa a la normativa vigent i que en la seva
tramitació s’ha de seguir els passos que consten a l’informe de Secretaria.
En virtut d’allò establert als arts. 21.1 j) LBRL i 53.1 s) TRLMRLC; el 119.2 del
Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i resta de normativa
concordant, el Ple, per unanimitat dels membres assistents a la sessió,
ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació dels articles 24 i 26 dels Estatuts de
l’ENTITAT URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓ DEL PLA PARCIAL 13 “LA
COMA” DE QUEIXANS.
Després de l’aprovació, el redactat d’aquests articles serà el següent:
“Artículo 24.- QUORUM ESPECIAL
La remoción de los miembros de la Junta de Delegados, modificación de los Estatutos, fijación
de aportaciones extraordinarias por cuantía superior al 25% del último presupuesto anual
aprobado, y contratación de créditos, requerirá el voto favorable de los asociados que
representen, al menos, el 60% de las unidades de valor incorporadas a la Entidad.
Para la fijación de aportaciones extraordinarias por cuantía inferior al 25% del último
presupuesto anual aprobado, bastará con el voto favorable de asociados que representen las
4/5 partes de los votos presentes computados según lo previsto en el artículo 21.
Artículo 26 .- COTITULARIDAD Y REPRESENTACIÓN.

1. Los cotitulares de una finca o entidad de valor ejercitarán sus facultades de asociados a
tenor de lo previsto en el artículo 11 de estos Estatutos.
2. El asociado sólo podrá hacerse representar en la Asamblea General por su cónyuge,
ascendiente o descendiente, por otro asociado, o por persona que ostente poder conferido en
documento público. La representación deberá conferirse por escrito. Si no constare en
documento público, deberá ser especial para cada Asamblea, siendo igualmente válido en
este último caso su remisión por fax o correo electrónico.

Segon.- Sotmetre’l a informació pública per un període d’UN MES amb anunci al BOP,
a un diari dels de major divulgació a la província i al tauler d’edictes municipal de
conformitat amb l’ art. 119.2 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats.

5.- APROVACIÓ INICIAL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE FONTANALS
DE CERDANYA i L’ ENTITAT URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓ DEL PLA
PARCIAL SUP 13 “LA COMA” DE QUEIXANS, PER LA CONNEXIÓ AMB LA
XARXA MUNICIPAL D’AIGUA I POSTERIOR ALTA DELS PROPIETARIS AL
SERVEI MUNICIPAL D’AIGUA (EXP.- 67/12)
Vista la proposta de conveni a signar amb l’entitat Urbanística de Conservació
del Pla Parcial 13 “La Coma” de Queixans que consta a l’expedient, mitjançant
el qual es detalla la forma i les condicions per la connexió amb la xarxa
municipal d’aigua de l’esmentat sector i posterior alta al servei dels propietaris.
Vistos els problemes de subministrament d’aigua potable que té el Sector
conegut com “La Coma” de Queixans delimitat pel Pla Parcial 13, la qual cosa
ha provocat que l’ENTITAT URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓ DEL PLA
PARCIAL SUP 13 “LA COMA” DE QUEIXANS hagi sol.licitat la connexió a la
xarxa municipal.
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 dels membres assistents a la sessió, ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment el conveni que consta a l’expedient entre
l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya i ENTITAT URBANÍSTICA DE
CONSERVACIÓ DEL PLA PARCIAL SUP 13 “LA COMA” DE QUEIXANS PER
LA CONNEXIÓ AMB LA XARXA MUNICIPAL D’AIGUA I POSTERIOR ALTA
DELS PROPIETARIS AL SERVEI MUNICIPAL D’AIGUA (EXP.- 67/12).
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.
6.- APROVACIÓ DEFINITIVA 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).
Vist que en data 23/07/2012 el Ple de l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya
va aprovar inicialment el conveni a subscriure 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).
Vist que aquest expedient ha estat exposat al públic durant el termini
reglamentari, des del dia 7 d’agost de 2012 fins al 8 d’octubre de 2012, i que
s’ha publicat l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 151 de
data 6/08/2012.
Atès que durant l’esmentat termini d’exposició pública la Sra. M. CARME
SOLER I COROMINAS ha presentat un escrit d’al.legacions mitjançant el qual,
un cop fetes les al.legacions que considera oportunes, manifesta la seva
oposició a l’adquisició de nous compromisos d’aigua pública per part de
l’ajuntament.
Vist que l’àmbit de terrenys inclosos en aquest conveni està qualificat pel
Planejament urbanístic com a sòl urbà consolidat (PAU Nord de Queixans-2).
Atès que l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya compta amb diverses
concessions d’aigua per al subministrament de la població.
Donat que en els darrers temps s’estant executant i tramitant els corresponents
expedients per l’ampliació del servei municipal d’aigua i què, durant el proper
any es preveu executar noves obres de millora del servei municipal d’aigua per
tal de garantir l’aigua domiciliària als diferents nuclis urbans del municipi.

Vistos els informes que consten a l’expedient, d’acord amb les motivacions que
consten en els mateixos i resta de justificacions que consten en aquest acord 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;
l’article 26 de la LBRL que determina els serveis de prestació obligatòria per
part dels Ajuntaments; l’article 60 del Text Refós de la Llei d’Aigües que
estableix l’ordre de preferència d’usos i resta de normativa concordant, el Ple,
per unanimitat dels membres assistents a la sessió, ACORDA:
Primer.- Desestimar l’escrit d’al.legacions presentades per la Sra. M. CARME
SOLER I COROMINAS.
Segon.- Aprovar definitivament el conveni a subscriure 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).
Tercer.- Publicar l’aprovació definitiva al BOP i trametre un certificat de l’acord i
el conveni a la Direcció General d’Urbanisme per tal que l’insereixi a
l’instrument de divulgació telemàtica del planejament urbanístic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya als efectes oportuns.
Quart.- Notificar aquest acord als interessats.
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde tan àmpliament com en dret sigui possible per
l’execució i tramitació d’aquest expedient.
7.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ ORDINÀRIA NÚM. 1 OBRA: “ABASTAMENT
D’AIGUA POTABLE A LES PERERES, QUEIXANS I URTX” (EXP.-54/11 TER)
Atès que en data 20/06/2012 es va signar l’acta de comprovació del replanteig
de les
obres “ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE A LES PERERES,
QUEIXANS I URTX” (EXP.-54/11 TER).
Vist que el tècnic director de l’obra, Sr. Maties Domenjó i Manaut, ha emès la
certificació núm. 1 de l’obra esmentada per l’import de 103.374,18.-EUROS, el
Ple, acorda:
Primer.- Aprovar la certificació núm. 1 de l’obra “ABASTAMENT D’AIGUA
POTABLE A LES PERERES, QUEIXANS I URTX” (EXP.-54/11 TER), per
import
de
103.374,18.-Euros,
presentada
per
l’empresa
HPSA,
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES,SA. i redactada pel
tècnic director de l’obra, Sr. Maties Domenjó i Manaut.

Segon.- 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.
8.- MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS (EXP.- 23/12 BIS).
Atès que caldria modificar les ordenances fiscals reguladores dels següents
tributs:
-

Taxa de recollida d’escombraries.
Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Vista la proposta de modificació de les ordenances reguladores esmentades
elaborada per l’Alcaldia.
Vist l’informe emès pel Secretari-Interventor on es determina l’adequació de les
propostes de modificacions d’ordenances a la normativa vigent i s’estableix el
procediment a seguir per a la seva aprovació.
De conformitat amb els articles 15 i ss del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, el Ple, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de les següents ordenances
fiscals segons el detall que consta a l’annex d’aquest expedient:
-

Taxa de recollida d’escombraries.
Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Aquestes modificacions entraran en vigor a partir de la publicació de l’acord
d’aprovació definitiva.
Segon.- De conformitat amb allò que preveuen els art. 49.b de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local; 17.1 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals reguladora de les Hisendes Locals, i
178.1.b) 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, sotmetre a
informació pública aquest acord durant 30 dies amb anuncis al BOP i al tauler
d’Anuncis d’aquest Ajuntament perquè els interessats puguin presentar les
reclamacions que considerin oportunes.
Tercer.- En el cas de que no es presenti cap reclamació, la modificació
acordada esdevindrà definitiva sense necessitat d’ulterior acord procedint a
publicar-la íntegrament al BOP de Girona de conformitat amb la normativa
vigent. Aquestes modificacions entraran en vigor a partir de la publicació de
l’acord d’aprovació definitiva i mantindran la seva vigència fins que no s’acordi
la seva modificació o la derogació.

Quart.- Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords
d’imposició de tributs, les corresponents ordenances reguladores i les seves
modificacions, un cop s’hagin aprovat definitivament, de conformitat amb allò
que preveu l’art. 2.d) del Decret 94/1995, de 21 de febrer, d’assignació de
funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de Governació i
d’Economia i Finances.
9.- 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.
50

DATA

EXP/LO

17/07/2012

EXP 61/12

ASSUMPTE
Convocatòria Ple ordinari juliol.
Anul·lació de rebuts d'escombraries 2011 i 2012 i
nova liquidació al propietari actual. L'Hostal
d'Escadarcs, SL

51

26/07/2012

Exp 12/12
Llicència d'obres obertura rasa per reparació d'una
fuita d'aigua en la canonada del reg. Victor Moure.
Residencia Park el Vilar

52

01/08/2012

LO 24/12
Llicència d'obres per substitució i reforç dels pilars
de fusta del porxo i rejuntat de les peces de pissarra
del paviment. C/ Fontanals, 3 Porta 8 Soriguerola.
Alberto Parera Biosca

53
54
55

02/08/2012
02/08/2012
02/08/2012

LO 25/12
PV 2012
LO 26/12

Concessió pròrroga sis mesos per liquidar l'impost
de la plusvalua. Jose Yañez Gay
Llicència d'obres per reformar bany. Cami Cal Pero,
4 Queixans. Antoni Abian

56
57

03/08/2012
07/08/2012

EXP 56/12
LO 40/06

Execució i devolució avals LO 4/03, LO 5/03 i LO
26/02 LEYA CAMP, SL.
Devolució fiances llicència d'obres. Maria Garreta
Baque
Llicència d'obres per col.locar porta garatge i
reformar banys Camí de les Pereres Queixans.
Maria Talaseo Muñoz.

58

09/08/2012

LO 27/12

59

14/08/2012

EXP.- 68/12

Ple extraordinari i urgent agost.
Llicència d'obres per reformar cuina, sala d'estar i
ampliar obertures a la façana. Elisabet Forga.
C/Mas d'en Serra, 18 Casa 1

60

17/08/2012

LO 28/12

61

20/08/2012

Exp 72/12

62

17/09/2012

Exp 83/12

63
64

17/09/2012
17/09/2012

Exp 67/12
EXP.- 70/12

Ordre d'execució. Pl. del Raval, 7 de Queixans.
Rosa Maria Ferre Alsina.
Autorització a l'empresa Go Out Events de trànsit i
pas pel municpi el dia 7 d'octubre. 8à Marxa de BTT
Territori Puigcerdà.
Delegació vot Junta General Extraordinària ECU "La
Coma de Quexians"
Suspensió provisional obres construcció casetes a
l'aeròdrom.
Llicència d'obres per arranjament de pedres a la
façana de l'edifici del Passatge de la Ribera d'Estoll.
Comunitat de Propietaris Passatge de la Ribera
d'Estoll.

65

27/09/2012

LO 29/12
Llicència d'obres per arrebossar parets del garatge,
col.locar gres i desplaçar escalfador d'aigua al
garatge. Cami Mas d'en Serra, 12 casa 2 Queixans.
Ines Ariso Vives.

66
67
68
69

27/09/2012
01/10/2012
02/10/2012
08/10/2012

LO 30/12
EXP. 49/12
LO 31/12
LPO 32/12

Incoació de l'expedient de modificació anual de
l’inventari de béns.
Llicència d'obres per reformar bany al C/ Rufaca, 9.
Manel Blanch Rodenas
Llicència primera ocupació un habitatge C/ de Baix,
3 d'Urtx. Bosque Ardas,SL
Llicència d'obres fer entrada edificació al C/ Frederic
Bernades,3 d'Urtx. Anna Bombardo.

70

11/10/2012

LO 33/12
Aprovació definitiva projecte d'urbanització c/ de
L'Església 19 d'Estoll. Jaume Ribot Mirosa.

71

11/10/2012

EXP 69/11 BIS

72

16/10/2012

EXP.- 63/12

Convocatòria ordinària Ple octubre
Assabentat primera ocupació de nou habitatges al
C/ Mas de Munt, 35 de Queixans. Preferent Habitat

73

16/10/2012

LO 37/08 - LO
14/12

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.
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

