ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE
CERDANYA CELEBRADA EN DATA 17/12/2012

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm: 7/2012
Caràcter: ordinària
Data: 17 de desembre de 2012
Horari: de 13:15 a 14:40 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.

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

Josep Maria Ester Font.

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 19/10/2012 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.- MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL D’ESCOLA CATALANA (EXP. 78/12)
Atès que l’esborrany de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa
(LOMCE), elaborat pel Ministeri d’Educació i presentat el 4 de desembre als
consellers autonòmics per part del ministre d’Educació, José Ignacio Wert,
atempta greument contra el model d’immersió lingüística a Catalunya.
Atès que, fins ara, la Llei Orgànica d’Educació (LOE) donava el mateix rang a
l’assignatura de llengua i literatura castellanes i a les de les llengües cooficials,
i que la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010 declarava que ambdues
llengües havien de ser objecte d’ensenyament, sent el català el centre de
gravetat del sistema educatiu a Catalunya.
Atès que la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), com a la legislació pròpia del
País en matèria d’educació i àmpliament recolzada pel Parlament de
Catalunya, garanteix un model educatiu que dóna bons resultats acadèmics, en
assolir els alumnes els nivells adequats de coneixement d’ambdues llengües al
finalitzar l’ensenyament obligatori, tal com acrediten els resultats de les proves
d’avaluació efectuades.
Atès que durant més de 30 anys el model d’immersió lingüística ha contribuït
de manera decisiva a millorar l’ús social de la llengua catalana, garantint i
promovent la igualtat d’oportunitats en una societat cohesionada.
Per tot això, d’acord amb els antecedents abans esmentats, el Ple municipal,
per unanimitat dels sis membres assistents a la sessió dels set que en dret
formen la Corporació, ACORDA:
Primer.- Manifestar el nostre rebuig rotund a l’esborrany de Llei Orgànica de
Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) que vol aprovar el Ministeri
d’Educació.
Segon.- Donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament
d’Ensenyament en la defensa de les competències educatives de Catalunya, i
en totes aquelles actuacions que porti a terme per a defensar el català i el
model lingüístic de la nostra escola.

Tercer.- Instar el Govern a continuar aplicant la Llei d’Educació de Catalunya
(LEC), que està en plena consonància amb els principis educatius recollits a
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i que és l’eina que garanteix que no se
separen els infants per raó de llengua, assolint tots ells el perfecte coneixement
del català i del castellà.
Quart:.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups Parlamentaris del Parlament
de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, i a les entitats municipalistes.

2.- ADHESIÓ AL CONVENI DE L’ACM I LA SGAE (EXP.-80/12)
Atès que l’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES és una
entitat amb personalitat jurídica pròpia constituïda per l’agrupació voluntària de
municipis, comarques i altres ens locals de Catalunya, i que té per finalitat
representar, defensar i promoure els interessos generals dels municipis, les
comarques i els altres ens locals associats, que està subjecte a la llei
d’associacions i als seus estatuts.
Atès que la SOCIETAT GENERAL D’AUTORS I EDITORS (SGAE) és una
entitat de gestió col·lectiva de drets d'autor autoritzada per l'Ordre del Ministeri
de Cultura de l'1 de juny de 1988 i que, com a tal, es regeix per les disposicions
del Títol IV, del Llibre III, del Reial Decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril , pel
qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, i pels seus
Estatuts, segons la redacció aprovada per Ordre Ministeri de Cultura de 21 de
febrer de 1995. Atès que correspon a la SGAE, segons l'autorització atorgada
pel Ministeri de Cultura i les disposicions dels seus Estatuts, l'exercici dels drets
de reproducció, distribució i comunicació pública de, entre altres obres, les
composicions musicals, amb lletra o sense lletra, les obres cinematogràfiques i
altres audiovisuals, i de les obres dramàtiques, dramaticomusicals,
coreogràfiques, pantomímiques i, en general, de les obres teatrals.
Atès que la ACM i la SGAE, conscients de la funció social dels creadors
d'aquestes obres, ja que els fruits del seu treball intel·lectual s'estenen a tota la
humanitat, es perpetuen en el temps i condicionen essencialment l'evolució de
la civilització, a més, constitueixen una aportació fonamental a la configuració
de la identitat cultural dels pobles, van decidir de signar un conveni de
col·laboració extensible a tots els ens locals associats a l’ACM, en consideració
al bé social que signifiquen les creacions intel·lectuals, i la protecció que els
dispensen els poders públics.
Atès que l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya és membre de ple dret de
l’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES, i aquest
ajuntament promou, organitza i patrocina diverses activitats culturals que es
nodreixen essencialment amb les obres de repertori administrat per la SGAE.

Per tot això, el Ple municipal, per unanimitat dels sis membres assistents a la
sessió dels set que en dret formen la Corporació, ACORDA:
Primer. Adherir-se al conveni subscrit entre l’ASSOCIACIÓ CATALANA DE
MUNICIPIS I COMARQUES i la SOCIETAT GENERAL D’AUTORS I EDITORS,
a Barcelona el dia 13 de juliol del 2001.
Segon.- Comunicar el present acord a l’ASSOCIACIÓ CATALANA DE
MUNICIPIS I COMARQUES, (c. València 231, 6ena planta, 08007 Barcelona) i
a la SOCIETAT GENERAL D’AUTORS I EDITORS ( Passeig de Colom, 6,
08002 Barcelona).

3.- LOCALRET: PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE COMPRA AGREGADA
DEL SERVEI DE TELECOMUNICACIONS (EXP.- 15/09).
Vist que l’Alcalde, en data 27/11/2012, va dictar el decret que transcrit
literalment recull:
“DECRET D'ALCALDIA NÚM. 87 DE 27/11/2012
Atès que Consorci LOCALRET, a través del seu Consell d'Administració, va
aprovar el dia 17 de novembre de 2005 l’acord marc per a l'homologació de
diversos serveis de telecomunicacions agrupats en els següents LOTS:
LOT 1 SERVEIS DE TELEFONIA FIXA,
LOT 2 SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES i
LOT 3 SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET.
Atès que el Consorci Localret va promoure entre diversos ens locals de la
comarca la possibilitat d'agregar la demanda de determinats serveis de
telecomunicacions per tal de minimitzar el seu cost i a la vegada optimitzar l'ús
les tecnologies de la informació i comunicació, al que aquest Ajuntament va
adherir-s'hi mitjançant la signatura d'un conveni de col·laboració per a la
contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions en veu, mòbil i
dades.
Atès que envers als diferents convenis de col·laboració subscrits en diversos
ens locals i l'acord marc d'homologació esmentat, el Consorci Localret va licitar
i adjudicar el contracte derivat pels serveis de telecomunicacions en la comarca
de la Cerdanya, per un període inicial de dos anys i amb la possibilitat de ser
prorrogat fins un màxim de dos anys més, desglossat en els següents lots i
empreses:

Lot 1 (veu fixa) a l'empresa Telefónica de España S.A.
Lot 2 (mòbil) a l'empresa Telefónica Móviles España S.A.
Lot 3 (dades) a l'empresa Telefónica de España S.A.
Atès que el Consorci Localret i el Consell Comarcal de la Cerdanya, així com la
majoria dels ens locals que es varen adherir a la contractació centralitzada
abans esmentada, estan interessats en prorrogar aquest contracte derivat en
un any més amb les mateixes condicions econòmiques que han regit fins ara,
en considerar que es mantenen els beneficis assolits amb aquesta contractació
agregada.
Atès que aquest Ajuntament està també interessat en aquesta pròrroga, la qual
cosa comporta haver d'aprovar una manifestació expressa de conformitat o
acceptació davant el Consorci Localret i del Consell Comarcal per tal que,
aquesta en el seu nom, prorrogui el contracte derivat.
Vist que, segons l’informe tècnic que consta en el Plec de licitació del contracte
del serveis de telefonia, la despesa estimada en telefonia d’aquest ajuntament
per al període del 24/12/12 al 31/12/12 és de 115,80 euros i per al període de
l’01/01/2013 al 23/12/13 és de 5.167, 69 euros.
Vist l’informe de la Intervenció municipal respecte de l’existència de
consignació pressupostaria pel que fa a l’any 2012 i a la necessitat de
comprometre la despesa futura pel que fa a la resta per fer front al cost que
comportarà l’esmentada pròrroga, la qual tindrà caràcter de despesa pluriennal
en els termes que estableix el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2004, i que afectarà als exercicis
pressupostaris en què estigui vigent.
Atès que per tal de tramitar la pròrroga cal que s’enviï el corresponent acord
abans del dia 30 de novembre de 2012
Vist que segons els articles 21.1 a), b), k) i s) de la LBRL i 53.1 a), b), k) i s) del
TRLMRLC correspon a l’Alcalde representar l’Ajuntament, exercir accions
judicials i administratives i la defensa de l’Ajuntament en matèries de la seva
competència, les competències municipals que no estiguin expressament
atribuïdes a cap altre òrgan i també, en cas d’urgència, les matèries
competència del ple.
Per tot això, RESOLC:

Primer.- Que l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya manifesta la seva
conformitat a que el Consorci Localret prorrogui, per un any més i amb les
mateixes condicions econòmiques que han regit durant el període inicial, el
contracte derivat de serveis de telecomunicacions desglossat en les següents
fases i adjudicat a les respectives empreses següents:
Lot 1 (veu fixa) a l'empresa Telefónica de España S.A.
Lot 2 (mòbil) a l'empresa Telefónica Móviles España S.A.
Lot 3 (dades) a l'empresa Telefónica de España S.A.
Segon.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa que comportarà per
aquest Ajuntament la pròrroga del contracte derivat, la qual tindrà caràcter
pluriennal, de conformitat amb el s'estableix en l'article 174 del Reial Decret
2/2004 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, a més
d'emetre el corresponent document comptable i lliurar-lo al Consorci abans que
dugui a terme l’aprovació d'aquesta pròrroga, de conformitat amb l’informe
emès al respecte per la Intervenció municipal també descrit anteriorment.
Tercer.- Donar compte al Ple per tal que, si escau, ratifiqui aquest acord.
Quart.- Notificar el present acord al Consorci Localret i al Consell Comarcal de
la Cerdanya.”
Vist que es considera convenient prorrogar l’esmentat contracte, el Ple per
unanimitat dels membres assistents a la sessió, ACORDA:
Primer.- Ratificar el decret núm. 87 de 27/11/2012 transcrit anteriorment.
Segon.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui possible per a
l’execució d’aquest acord.
Tercer.-Notificar aquest acord als interessats.
4.- MODIFICACIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DERIVAT
DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ELECTRICITAT DESTINAT
ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT A LA SOCIETAT
MERCANTIL UNIÓN FENOSA COMERCIAL, SL (Exp. 16/10 bis)
ANTECEDENTS
Primer.-El 16 de juny de 2010, la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local va adjudicar definitivament el subministrament
d’electricitat, destinat a les entitats locals membres del Consorci (Exp. 1/2009),
a l’empresa Unión Fenosa Comercial, SL amb la relació de preus unitaris que

figuren en Annex de l’esmentat acord, havent-se formalitzat el corresponent
contracte amb l’empresa adjudicatària en data 17 de juny de 2010 amb una
durada inicial de divuit mesos, des de l’1 de juliol de 2010 fins el 31 de
desembre de 2011.
Segon.-En data 25 d’octubre de 2011, la Comissió Executiva del Consorci
Català pel Desenvolupament Local, d’acord amb les previsions establertes en
la clàusula setena del Plec de clàusules administratives de l’Acord marc, va
aprovar la seva pròrroga pel període de dotze mesos, fins el 31 de desembre
de 2012, havent realitzat les parts la seva signatura en data 14 de novembre de
2011.
Tercer.-En data 30 d’octubre de 2012, la Comissió Executiva del Consorci
Català pel Desenvolupament Local va aprovar per motiu d’interès públic la
modificació del termini d’execució de l’Acord marc d’electricitat destinat als ens
locals de Catalunya (expedient 1/2009) adjudicat definitivament a l’empresa
Unión Fenosa Comercial, SL en data 16 de juny de 2010 i prorrogat en data 25
d’octubre de 2011 fins el 31 de desembre de 2012 amb l’ampliació de la seva
durada pel període que comprèn des de l’1 de gener al 31 de març de 2013,
modificació que es va formalitzar entre les parts en data 16 de novembre de
2012.
Quart.- Així mateix en data 30 d’octubre de 2012 el la Comissió Executiva del
Consorci Català pel Desenvolupament Local va aprovar el Plec de clàusules
administratives particular per a la licitació d’un Acord marc pel subministrament
d’electricitat i gas natural pel proper any 2013, amb vigència des de l’1 d’abril
d’aquest any, amb durada d’un any, fins el 31 de març de 2014, prorrogable de
mutu acord entre les parts fins a tres més. En la part expositiva d’aquest acord
es preveu un calendari de licitació que finalitzarà amb l’adjudicació i
formalització de l’Acord marc i licitació de la subhasta electrònica dins del
proper mes de gener de 2013.
Cinquè.- En data 20/10/2010 aquest Ajuntament va aprovar l’adhesió a l’Acord
marc de subministrament d’electricitat, expedient 1/2009, adjudicat pel Consorci
Català pel Desenvolupament Local a l’empresa Unión Fenosa Comercial, SL
havent ratificat aquesta adhesió pel que fa a la pròrroga de l`esmentat Acord
marc en data 22/12/2011.
Sisè.- En data 04/12/12 s’emeten informes jurídics i fiscal favorables per part
dels serveis jurídics de Secretaria i econòmics-financers d’Intervenció d’aquest
Ajuntament sobre la proposta de modificació del termini d’execució del
contracte derivat de subministrament d’electricitat destinat a les entitats locals
membres del Consorci (Exp. 1/2009), adjudicat a l’empresa Unión Fenosa
Comercial, SL en els termes i requisits de procediment establerts en l’esmentat
informe pel que fa a la formalització en document contractual de la modificació
del seu termini d’execució pel període que va des de l’1 de gener a 31 de març
de 2013 i a l’adhesió d’aquesta entitat al Consorci Català pel Desenvolupament
Local pel que fa a l’execució d’aquesta modificació.

Així mateix en els esmentats informes consta també el caràcter favorable de
tots ells sobre l’adhesió d’aquest Ajuntament al sistema de contractació
centralitzada que amb destinació als ens locals de Catalunya es realitzi en les
diverses categories d’adquisicions previstes en l’article 205 del TRLCSP, pel
Consorci de Desenvolupament Local de Catalunya mitjançant la signatura del
corresponent conveni de col·laboració.
FONAMENTS DE DRET
Primer.-Disposició transitòria setena de la Llei 2/2011, de 4 de març,
d’Economia Sostenible (d’ara en endavant LES), en la què s’assenyala que els
contractes administratius regulats per la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic (d’ara en endavant LCSP) que hagin estat
adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la LES, el 6 de març de
2011, es regiran en quan els seus efectes, compliment i extinció, inclosa la
durada i règim de prorrogues, per la normativa anterior.
Segon.- Articles 195 i 202 LCSP, sobre la modificació del contracte per motius
d’interès públic i procediment de tramitació i 272 i 275, pel que fa al límit màxim
del percentatge de modificació dels contractes de subministrament d’obligatòria
acceptació pel contractista, el 20 % del preu del contracte.
Tercer.- Articles 140 i 202 de la LCSP pel que fa la formalització de la
modificació del contracte mitjançant la signatura dels corresponents documents
contractuals per les parts del contracte.
Quart.- Article 205 del TRLCSP, en quan regula l’adhesió a sistemes externs
de contractació centralitzada de les Entitats locals.
Cinquè.- La clàusula quaranta del Plec de clàusules administratives particulars
del subministrament d’electricitat, destinat a les entitats locals membres del
Consorci Català pel Desenvolupament Local (Exp. 1/2009), què preveu la
modificació de l’Acord marc i dels seus contractes derivats.
Sisè.- La clàusula vint-i-quatre del Plec de clàusules administratives particulars
del subministrament d’electricitat, destinat a les entitats locals membres del
Consorci Català pel Desenvolupament Local (Exp. 1/2009), què preveu la
revisió de preus de l’Acord marc i dels seus contractes derivats.
Setè.- 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.
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de
dret assenyalats anteriorment el Ple municipal, per unanimitat dels membres
assistents a la sessió, ACORDA:
Primer.- Modificar el termini d’execució del contracte derivat de l’Acord marc
d’electricitat destinat als ens locals de Catalunya (expedient 1/2009) adjudicat

per l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya a l’empresa Unión Fenosa
Comercial, SL en data 26/10/2010 pel període que va des de l’1 de gener al 31
de març de 2013, d’acord amb les condicions econòmiques, amb els preus
actuals revisats amb l’IPC interanual novembre 2011-novembre 2012, i relació
de CUPS que figuren a l’annex.
Segon.- Ratificar l’adhesió a l’Acord marc de subministrament d’energia
elèctrica, tramitat com expedient 1/2009 pel Consorci de Desenvolupament
Local de Catalunya.
Tercer.- Aprovar l’adhesió d’aquest Ajuntament al sistema de contractació
centralitzada que amb destinació als ens locals de Catalunya es realitzi en les
diverses categories d’adquisicions previstes en l’article 205 del TRLCSP, pel
Consorci de Desenvolupament Local de Catalunya.
Quart.- Notificar l’apartat primer d’aquest acord a Unión Fenosa Comercial, SL
com empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de
subministrament d’electricitat.
Cinquè.- Assabentar d’aquest acord al Consorci Català pel Desenvolupament
Local.
5.- APROVACIÓ CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT
DE FONTANALS DE CERDANYA, L’AMPA DEL CEIP BAC DE CERDANYA I
EL CONSELL COMARCAL DE CERDANYA PER AL PAGAMENT DEL
SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR DE L’ESCOLA BAC DE CERDANYA
(EXP.-30/12 BIS).
Atès que d’acord amb la Llei Orgànica 2/2006 d’Educació, de 3 de maig, i altra
normativa aplicable, la Generalitat de Catalunya subvenciona el transport i
menjador dels alumnes que s’han de desplaçar com a conseqüència de no
disposar de centre educatiu a la seva població de residència habitual.
Vist que, pel que fa als nens escolaritzats al CEIP Bac de Cerdanya, aquesta
contribució es fa efectiva mitjançant transferències periòdiques al Consell
Comarcal de Cerdanya que aquest fa efectives a l’AMPA tan bon punt li
arriben.
Atès que la conjuntura econòmica actual ha fet que enguany, la Generalitat de
Catalunya NO hagi fet efectiu cap dels imports que li corresponen per aquests
conceptes i que fins aquest moment el Consell Comarcal ha avançat aquests
imports mitjançant tresoreria pròpia.
Vist que a partir del mes de desembre, el Consell Comarcal no podrà seguir
avançant aquests imports per la qual cosa l’AMPA ha sol.licitat als ajuntaments
membres de la Mancomunitat de l’escola Bac de Cerdanya l’avançament dels
imports que corresponguin en concepte de pagament del menjador dels nens
de cada un dels municipis.

Vist que, essent conscients de la difícil situació que molts veïns estant
suportant i per tal que els pares no hagin de sufragar cada mes l’import del
menjador escolar, el Ple de la Mancomunitat integrada pels municipis d’Alp,
Das, Fontanals de Cerdanya i Urús, reunit en data 29 de novembre de 2012, ha
acordat per unanimitat que els Ajuntaments membres de la Mancomunitat es
faran càrrec de l’import del menjador dels nens residents al seu municipi durant
els mesos de desembre de 2012 a juny de 2013.
Vista la proposta de Conveni de col.laboració a signar entre els diversos
ajuntaments integrants de la mancomunitat, el Consell Comarcal de Cerdanya i
l’AMPA de l’escola Bac de Cerdanya aprovada pel ple de la mancomunitat i que
consta a l’expedient, 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 per a la signatura del conveni i per fer efectives les
quantitats que es deriven del conveni.
6.- FINANÇAMENT DE LA DIRECCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS DE
GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE (EXP.- 10/12).
Vist que l’Alcalde en data 20/11/2012, va dictar el decret que transcrit
literalment recull:
" DECRET D’ALCALDIA 86 de 20/11/2012
Vist que l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya no disposa de cap tècnic
forestal per planificar, dirigir, fer el seguiment i certificar les actuacions de
gestió forestal que es fan al municipi de Fontanals de Cerdanya.
Atès que aquests treballs els efectua la tècnica forestal del Consell Comarcal
de Cerdanya que estava contractada mitjançant un ajut (AODL) i que el
finançament per aquest projecte va finalitzar el passat mes de juny, essent
necessari cercar altres fonts de finançament cas que es vulgui seguir comptant
amb els serveis de la professional esmentada.
Vist que al Consell d’Alcaldes celebrat el passat 7 de maig de 2012 es va
plantejar la possibilitat de seguir comptant amb els serveis tècnics forestals
esmentats i de finançar el seu cost mitjançant l’abonament del 5% de l’import
dels ajuts de gestió forestal sostenible dels Ajuntaments, no essent necessària
cap aportació dels fons dels ajuntaments, sinó que l’aportació provindria
directament de la subvenció atorgada.

Atès que el termini per justificar els expedients de gestió forestal sostenible
d’enguany finalitza el proper dia 23/11/2012 i que no està prevista la realització
de cap ple amb anterioritat a l’esmentada data.
Atès que segons els articles 21.1 a), b), k) i s) de la LBRL i 53.1 a), b), k) i s)
del TRLMRLC correspon a l’Alcalde representar l’Ajuntament, exercir accions
judicials i administratives i la defensa de l’Ajuntament en matèries de la seva
competència, les competències municipals que no estiguin expressament
atribuïdes a cap altre òrgan i també, en cas d’urgència, les matèries
competència del ple, RESOLC:
Primer.- Aprovar la proposta de finançar l’esmentat servei a través de les
subvencions de Gestió Forestal Sostenible que s’atorguin cada any, destinant
un 5% del seu import, a la Direcció Tècnica de les actuacions.
Segon.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal de la Cerdanya.
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple per tal que, si escau, ratifiqui
aquests acords.”.
Vist que es valora molt positivament la tasca de direcció tècnica de les
actuacions de gestió forestal que s’està realitzant, el Ple per unanimitat dels sis
membres assistents a la sessió dels set que en dret formen la Corporació,
ACORDA:
Primer.- Ratificar el decret núm. 86 de 20/11/2012 transcrit anteriorment.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats.
7.- ACORD CESSIÓ LOCAL PISTA POLIESPORTIVA EL VILAR D’URTX
(EXP.- 77/12).
Vist que durant els darrers mesos diversos veïns han sol.licitat la cessió per a
actes particulars del local de la pista poliesportiva del Vilar d’Urtx.
Atès que l’Ajuntament no té ordenança reguladora de l’ús dels equipaments
municipals i que el criteri mantingut fins la data ha estat el de cedir el local
només per a actes d’associacions o grups de veïns per a actes d’interès
general.
Vista la necessitat de tenir una ordenança reguladora de l’ús dels equipaments
municipals i atès que mentre no es disposi de la mateixa caldria fixar un criteri
per a l’ús del local de la pista poliesportiva del Vilar d’Urtx, el Ple, per
unanimitat dels membres assistents a la sessió, ACORDA:
Primer.- L’Ajuntament cedirà l’ús del local de la pista poliesportiva del Vilar
d’Urtx per la realització d’actes d’associacions o grups de veïns vinculats amb

el municipi d’interès general oberts a tothom i també per actes particulars de
veïns empadronats.
En ambdós casos els interessats hauran de presentar una sol.licitud per escrit
on constin les següents dades:
-

-

Dades de la persona sol.licitant amb indicació expressa que el sol.licitant
es fa responsable dels possibles danys i el compromís de deixar el local
en les mateixes condicions en què s’ha trobat.
Motiu de la sol.licitud.
Horari en què es pretén utilitzar el local.

En tot cas, els actes que es realitzin al local seran gratuïts sense que es pugui
cobrar res per cap concepte.
8.- ACCEPTACIÓ AJUT DIPUTACIÓ DE GIRONA PER L’ACTUACIÓ:
DESENVOLUPAMENT DE L’ARBORÈTUM DE QUEIXANS (EXP.- 43/12).
Vist que el President de la Diputació de Girona en data 13/11/2012, va acordar
concedir a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya una subvenció de TRENTA
MIL EUROS //30.000,00.-EUR//, per al desenvolupament de l’arborètum
geogràfic de Queixans, i d’acord amb la normativa de corresponent aplicació, el
Ple, per unanimitat dels sis membres assistens a la sessió dels set que en dret
formen la Corporació, ACORDA:
Primer.- Acceptar l'ajuda econòmica concedida per la Diputació per finançar
l'obra descrita.
Segon.- Es fa constar expressament que l'Ajuntament no disposa de cap altra
subvenció o ingrés afectat per l'activitat que es tracta que sumats a l'ajuda de la
Diputació sobrepassi el seu cost total.
Tercer.- Alhora es manifesta que l'Ajuntament es troba al corrent de les seves
obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui possible per a
l’execució d’aquests acords fins al cobrament de l’ajut esmentat.
9.- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE A
LES PERERES, QUEIXANS I URTX. FASE II (EXP.- 93/12).
Vist el projecte d’obra ordinària denominat “ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE
A LES PERERES, QUEIXANS I URTX. FASE II”, amb un pressupost de
214.581,57.-EUROS IVA inclòs, redactat per l’enginyer tècnic d’obres
públiques, Sr. Maties Domenjó i Manaut .
Atès que les obres definides a l’esmentat projecte responen a necessitats de
millora d’infraestructures del municipi i/o de serveis obligatoris municipals, el

Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels sis membres assistents a la sessió dels
set que en dret formen la Corporació, Acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària denominat
“ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE A LES PERERES, QUEIXANS I URTX.
FASE II”, amb un pressupost de 214.581,57.-EUROS IVA inclòs, redactat per
l’enginyer tècnic d’obres públiques, Sr. Maties Domenjó Manaut i sotmetre-lo a
informació pública per trenta dies, de conformitat amb l’ art. 235.2 c) TRLMRLC
i l’art. 37.2 del ROAS amb anunci al BOP de Girona i al tauló d’anuncis de
l’Ajuntament, amb notificació individual, si s’escau, als propietaris afectats a fi
del seu examen i formulació d’al·legacions pels interessats, amb el benentès
que en cas de no produir-se’n s’entendrà definitivament aprovat sense
necessitat de cap acord posterior.
Segon.- Facultar al sr. Alcalde per tal de signar tota la documentació que es
derivi del tràmit d’aquest expedient.
10.- APROVACIÓ INCREMENT DE PREUS INSTAL.LACIONS AIGUA ANY
2013 (EXP.- 92/12).
Vist l’escrit presentat per SOREA, SA –adjudicatària del Servei Municipal
d’Aigua- mitjançant el qual es sol·licita autorització per incrementar el preu de
les noves instal·lacions en un 3%.
Atès que els preus de les instal.lacions no han produït cap variació des de l’any
2009.
Donat que l’IPC de gener de 2009 fins a octubre de 2012 ha registrat un
increment de l’11/9%.
Atès que el tècnic municipal ha informat favorablement la proposta presentada
per SOREA, SA.
D’acord amb aquests antecedents, el Ple, per unanimitat dels sis membres
assistents a la sessió dels set que en dret formen la Corporació, ACORDA:
Primer.- Autoritzar l’increment del preu de les noves instal·lacions en un 3%
respecte els preus del 2009.
Segon.- Notificar aquest acord a SOREA, SA.
11.- APROVACIÓ RECTIFICACIÓ INVENTARI GENERAL DE BÉNS DE LA
CORPORACIÓ A DATA 31/12/2011 (EXP.-49/12).
Per part de la Secretaria municipal s’ha preparat la documentació pertinent
corresponent a la rectificació de l’inventari general de béns de l’Ajuntament
referida a la data 31/12/2011.

D'acord amb l’article 222 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, cal
procedir anualment a l’aprovació de la rectificació de l’inventari general de
béns, que correspon al Ple municipal d’acord amb l’apartat 3 del mateix
precepte.
Per tot això, el Ple, per cinc vots a favor dels dos membres assistents a la
sessió del grup de CIU i dels tres membres del grup END-CERD i una
abstenció del regidor IFC-AC-PM, ACORDA:
I. APROVAR la rectificació de l’inventari general de béns de la corporació,
actualitzat a data 31/12/2011 i formulat pel Secretari.
II. REMETRE còpia de l’esmentat inventari al Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del
Govern.
12.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PUOSC I NOMENAMENT DIRECTOR OBRA
ABASTAMENT DE L’AIGUA POTABLE DE LES PERERES, QUEIXANS I
URTX. PUOSC 2012/450 i 2011/447 (EXP.- 54/11).
Vista la resolució del Director General d’Administració local mitjançant la qual
s’actualitzen les dades econòmiques de l’actuació referenciada, inclosa al Pla
únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2012, el pressupost de la qual queda
segons el finançament següent:
Pressupost:

285.531,60.-€

Fons de finançament:
PUOSC any 2011 (2011/447)
PUOSC any 2012 (2012/450)
Aportació Corporació local

28.500,00.-€
125.000,00.-€
132.031,60.-€
TOTAL

285.531,60.-Euros

Vistes les Bases que determinen la tramitació administrativa a seguir per fer
efectiu l'atorgament de la subvenció i els models tipus a utilitzar en la tramitació
del PUOSC, el Ple, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Acceptar les ajudes incloses en els programes esmentats per finançar
l’obra descrita.
Segon.- Acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el Pla.
Tercer.- Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i
tècnica perquè les obres s’executin amb normalitat i designar la persona
següent: MATIES DOMENJÓ I MANAUT, amb títol d’enginyer tècnic d’obres
públiques, número de col.legiat 11.100, com a director facultatiu de les obres i
en RAMON GALÍ RODRIGUEZ, amb títol professional d’arquitecte tècnic,
número de col.legiat 460, com a tècnic col.laborador.

Quart.- Es compromet a sol.lucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol
incidència que sobrevingui abans de l'inici de les obres o durant la seva
execució.
13.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ ORDINÀRIA NÚM. 2 I ACTA DE PREUS
CONTRADICTORIS 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 en data 19/10/2012, el Ple va aprovar la certificació núm. 1 de l’obra
esmentada per l’import de 103.374,18.-Euros.
Vist que des d’aquella data s’han efectuat treballs per import de 91.167,22.Euros, havent redactat el tècnic director de l’obra, Sr. Maties Domenjó i Manaut
la certificació d’obres núm. 2 per l’esmentat import.
Atès que la certificació ha estat redactada d’acord amb el projecte i que el
mateix està redactat amb l’IVA vigent en aquell moment que era del 18%.
Vist que amb posterioritat a l’aprovació del projecte i a la seva adjudicació, l’IVA
ha sofert un increment passant del 18% al 21% i que el tècnic municipal ha
redactat el document d’adaptació de l’import acreditat en la certificació núm. 2
al nou tipus d’IVA aprovat pel RDL 20/2012, de 13 de juliol, suposant aquest fet
el següent increment:
- Obra executada segons projecte i que consta
a la certificació 2 (IVA 18%)
-Increment nou tipus d’IVA
Import actualitzat a abonar al contractista

91.167,22.-Euros
2.317,82.-Euros
93.485,04.-Euros

Vista l’acta de preus contradictoris redactada pel tècnic director de l’obra i
acceptada pel contractista on figuren preus de partides d’obra executades no
incloses inicialment en el pressupost de l’obra, el Ple, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar la certificació núm. 2 de l’obra “ABASTAMENT D’AIGUA
POTABLE A LES PERERES, QUEIXANS I URTX” (EXP.-54/11 TER), per
import de NORANTA-UN MIL CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-IDOS CÈNTIMS //91.167,22.-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.- Aprovar el document d’adaptació de l’import acreditat en la certificació

núm. 2 al nou tipus d’IVA aprovat pel RDL 20/2012, de 13 de juliol, suposant
aquest fet el següent increment:
- Obra executada segons projecte i que consta
a la certificació 2 (IVA 18%)
-Increment nou tipus d’IVA

91.167,22.-Euros
2.317,82.-Euros

Import actualitzat a abonar al contractista

93.485,04.-Euros

Tercer.- Aprovar l’acta de preus contradictoris redactada pel tècnic director de
l’obra i acceptada pel contractista on figuren preus de partides d’obra
executades no incloses inicialment en el pressupost de l’obra.
Quart.- Facultar al senyor Alcalde per disposar dels fons necessaris per fer
efectiu l'import aprovat de 93.485,04.-Euros a aquells a qui correspongui.
Facultar al Sr. Alcalde tan àmpliament com en dret sigui possible per a la
tramitació d’aquest expedient.
14.- LO 37/08: REDUCCIÓ AVAL Preferent Habitat BF, SL
Vista la sol·licitud de devolució de la garantia dipositada en aquest Ajuntament
per respondre de l’execució simultània a l’edificació de les obres d’urbanització
i/o del manteniment i conservació de les obres d’urbanització existents de les
llicències d’obres que es relacionen seguidament:
Interessat

Llicència obres

Import

PREFERENT HABITAT BF, SL

LO 37/08

100.000,00.-€

PREFERENT HABITAT BF, SL

LO 33/10

6.000,00.-€

Vist que el tècnic municipal en data 4/12/2012, ha efectuat l’informe que es
transcriu a continuació:
1. “(....) En les oficines municipals hi ha dipositat un aval d’un import de
100.000,00 € com a garantia de les obres d’urbanització corresponents a
la promoció de nou habitatges de tipologia ceretana, construïts a
l’emparament de la llicència d’obres LO 37/08 i un aval d’un import de
6.000,00 € com a garantia de les obres d’instal·lació de línia subterrània
de BT, retirada de línies i suports existents a executar a l’emparament de
la llicència d’obres LO 33/2010.
2. Les obres d’urbanització i instal·lació d’una línia de baixa tensió son
pràcticament acabades, mancant retirar les línies àrees elèctriques i de
telèfons, així com els seus suports.
3. Les obres d’urbanització executades, no presenten danys ni altres defectes
que facin dubtar de la seva durabilitat llevat de vicis ocults.

4. Les obres d’urbanització i instal·lació d’una línia de baixa tensió que
manquen per completar, tenen un import aproximat de 18.000,00 €.
5. Manca presentar el certificat de final d’obra, signat pels tècnics directors de
l’obra.
Per tot això, el tècnic proposa el següent:
1. Que s’ajorni el retorn de l’aval de 6.000,00 €, dipositat en concepte de
garantia de les obres d’instal·lació de línia subterrània de BT, retirada de
línies i suports existents que s’estan executant a l’emparament de la
llicència d’obres LO 33/2010, fins l’acabament d’aquestes.
2. Que es retorni el 88,00 % de la fiança dipositada com a garantia de les
obres d’urbanització, corresponent a 88.000,00 €, en concepte de les obres
executades fins a data d’avui.
3. Que s’ajorni el retorn dels 12.000,00 € restants, fins l’acabament de les
obres d’urbanització i fins la presentació del certificat final d’obres signat
pels tècnics directors de l’obra”.
D’acord amb amb l’article 41 DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme i l’art. 237 del DECRET
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme,
el Ple, per unanimitat dels membres assistents a la sessió, ACORDA:
Primer.- Ajornar el retorn de l’aval de 6.000,00 €, dipositat en concepte de
garantia de les obres d’instal·lació de línia subterrània de BT, retirada de línies i
suports existents que s’estan executant a l’emparament de la llicència d’obres
LO 33/2010, fins l’acabament d’aquestes.
Segon.- Retornar la fiança de 100.000,00.-Euros dipositada per tal de garantir
les obligacions derivades de la Llicència d’obres LO 37/08, prèvia la constitució
d’una altra garantia per import de 12.000.-Euros.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats”.
15.- DONACIÓ DE COMPTES APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANCES
FISCALS (EXP.- 23/12 bis).
L’Alcalde dóna compte que en data 19/10/2012, es va aprovar provisionalment
l’expedient de modificació de les següents ordenances fiscals:
-

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

Aquest expedient ha estat exposat al públic durant un termini de TRENTA
DIES HÀBILS, des del dia 24/10/2012 fins al dia 5/12/2012, i que s’ha publicat

l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 204 de data
23/10/2012 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 10/12/2012.
Un cop informat, el Ple es dóna per assabentat. A més, els regidors assistents
a la sessió dels grups CIU i End-Cerd manifesten la seva conformitat.
16.DECLARACIÓ
DE
NO
DISPONIBILITAT
DE
CRÈDITS
PRESSUPOSTARIS PER LA SUPRESSIÓ DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA, I
DE LES PAGUES ADDICIONALS DE COMPLEMENT DE DESTÍ O
EQUIVALENTS, CORRESPONENTS AL MES DE DESEMBRE DE 2012 DEL
PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA (EXP.95/12)
L’article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat estableix l’obligació
de reduir les retribucions anuals de 2012 del personal al servei del sector
públic, en l’import corresponent a la paga extraordinària a percebre en el mes
de desembre.
Així mateix, l’article 22 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos
generals de l’Estat per a 2012, estableix en el seu apartat Dos que les
retribucions al personal al servei del sector públic no podran experimentar cap
increment respecte a les vigents a 31 de desembre de 2011, en termes
d’homogeneïtat per als dos períodes de comparació, tant pel que respecte a
efectius de personal com a l’antiguitat.
L’aplicació del que disposen aquests articles obliga a adoptar les mesures
següents en relació a les retribucions a percebre per part del personal al servei
de l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya en l’exercici 2012:
1. Supressió de la paga extraordinària, i de les pagues addicionals de
complement de destí o equivalents, corresponents al mes de desembre.
2. Reducció de les retribucions anuals previstes, en l’import corresponent a
les pagues esmentades.
3. Que els imports de les retribucions a percebre pel personal en aquest any
no superin, en cap cas, i en termes d’homogeneïtat, els abonats en l’any
2011, minorats amb la quantia de les pagues a suprimir.
Segons l’apartat 4 de l’article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, les quantitats
derivades d’aquesta supressió s’han de destinar, en exercicis futurs, a realitzar
aportacions a plans de pensions o contractes d’assegurança col·lectiva que

incloguin la coberta de la contingència de jubilació, en els termes i l’abast que
es determini en les lleis de pressupostos corresponents. Per tant, els crèdits
previstos en el pressupost de 2012 per atendre la paga extra del mes de
desembre del personal al servei de l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya no
es pot destinar a cap altre objecte, ni en aquest exercici ni en els exercicis
futurs.
D’acord amb la nota informativa del Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques, de 5 de setembre de 2012, relativa a l’aplicació per part de les
entitats locals d’allò que disposen els articles 2 del Reial Decret Llei 20/2012 i
article 22 de la Llei orgànica 2/2012, l’aplicació de la normativa anterior obliga
a:
1. Immobilitzar, en l’exercici actual, els crèdits previstos per a l’abonament de
les citades pagues.
2. Afectar aquests crèdits a la finalitat que se cita en el mateix article
(aportacions a plans de pensions o similars), sense que es puguin destinar a
cap altre objecte, ni en l’exercici actual, ni en exercicis futurs.
Per tot això, vist l’informe del Secretari-Interventor, i de conformitat amb el que
disposa l’article 33 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, el Ple, per
unanimitat dels sis membres assistents a la sessió dels set que en dret formen
la Corporació, ACORDA:
PRIMER. Declarar com a no disponibles els crèdits pressupostaris que es
detallen tot seguit, per un import total de 7.372,68.- Euros, corresponents a les
retribucions que hauria de percebre al personal al servei de l’Ajuntament de
Fontanals de Cerdanya en el mes de desembre de 2012 en concepte de paga
extraordinària:
APLICACIÓ
9/121
9/130
9/143

DESCRIPCIÓ
Extra personal funcionari
Extra laboral fixe
Extra
altre
laboral
administració
Extra altre laboral brigada
Extra altre laboral neteja

9/143
9/143
TOTAL

IMPORT
3.659,40.-€
1.554,73.-€
1.369,90.-€
641,40.-€
147,25.-€
7.372,68.-€

SEGON: Afectar aquests crèdits pressupostaris a aportacions a plans de
pensions o contractes d’assegurança col·lectiva que incloguin la cobertura de la
contingència de jubilació, sense que es puguin destinar a cap altre objecte, ni
en aquest exercici ni en exercicis futurs.
TERCER. Per al càlcul del romanent de tresoreria per a despeses generals
resultant de la liquidació dels pressupostos dels exercicis 2012 i següents, el

romanent de tresoreria que s’obtingui es minorarà (a més de amb els
cobraments de difícil o impossible recaptació i l’excés de finançament afectat)
amb l’import de 7.372,68.-€, per afectar-los al finançament de les aportacions a
plans de pensions o contractes d’assegurança col·lectiva que incloguin la
contingència de jubilació, en els termes i l’abast que es determinin en les lleis
de pressupostos corresponents.
17.- DONACIÓ COMPTES LIQUIDACIÓ EXERCICI 2011. (Exp.-20/12).
Per l’Alcalde es dóna compte del decret mitjançant el qual s’aprova la liquidació
del pressupost de l’any 2011, el qual literalment recull:
“DECRET D’ALCALDIA 74 DE DATA 22/10/2012
ANTECEDENTS
De conformitat amb les competències que m’atorga l’art. 191 del TRLHL, en relació a
l’aprovació de les liquidacions dels pressupostos de la Corporació, i vist l’informe de
l’Interventor, i un cop formada per la intervenció la liquidació del pressupost de l’exercici de
2011, essent a 31 de desembre de 2011 el següent resultat:
Existència en Caixa a 31/12/2011
(+) Pendent de Cobrament de l’exercici 2011
(+) Pendent de cobrament altres exercicis
(+) Altres operacions no pressupostàries
(-) Saldos de cobrament dubtós
(-) Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva
(-) Finançament afectat finalitat concreta
Subtotal

615.067,56.-Eur
122.503,71.-Eur
154.889,32.-Eur
42,50.-Eur
- 45.797,52.-Eur
0,00.-Eur
-104.000,00.-Eur
742.705,57-Eur

Pendent de pagament de l’exercici 2011
Pendent de pagament d’altres exercicis
D’altres operacions no pressupostàries

112.888,57.-Eur
146.211,25.-Eur
87.424,00.-Eur

Subtotal

346.523,82.-Eur

ROMANENT DE TRESORERIA POSITIU

396.181,75.-EUR

HE RESOLT:
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici de 2011 presentada per l’Interventor, i
d’acord amb el contigut del seu informe, determinar que el romanent de Tresoreria és positiu
per import de 396.181,75.-EUR. En conseqüència, el romanent de tresoreria disponible per
finançar modificacions a l’expedient del pressupost vigent, tal i com preveu l’art. 177.4 del
TRLHL és de 396.181,75.-EUR.
Segon.- Donar compte d’aquest acord al Ple en la primera sessió que hi hagi.
Tercer.- Trametre còpia de la liquidació a la Delegació Provincial del Ministeri d’Economia i
Hisenda i al Sr. Delegat Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a Girona”.

Un cop informat, el Ple es dóna per assabentat. A més, els regidors assistents
a la sessió dels grups CIU i End-Cerd manifesten la seva conformitat amb el
decret esmentat i amb la liquidació aprovada pel citat decret.
18.- 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.
ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA
Respecte als afers que es detallen a continuació i atès que no han estat
inclosos 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’aquests punts dins
l’ordre del dia. Un cop comentats aquests assumptes, el Ple, per unanimitat,
acorda ratificar la inclusió d'aquests punts 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:
1.- DONACIÓ DE COMPTES CANVI DE REPRESENTANT DEL GRUP
ENDAVANT CERDANYA (END-CERD) A LA COMISSIÓ ESPECIAL DE
COMPTES (EXP.-76/12)
Vist que el grup municipal Endavant Cerdanya (END-CERD) ha presentat un
escrit mitjançant el qual comunica la decisió de substituir el Sr. Esteve Baqué
Vidal per Joaquim Vera Garrote a la Comissió Especial de Comptes, passant a
ser a partir d’ara els representants de l’esmentat grup a la Comissió Especial
de Comptes els regidors, Srs. Ramon Chia Galvez i Joaquim Vera Garrote.
Atès que la Comissió Especial de Comptes està formada per dos representants
del grup CIU, dos representants del grup END-CERD i un representant del grup
IFC-AC-PM i que correspon a cada grup la designació del/s seus
representants, el Ple es dóna per assabentat de l’esmentada substitució.
2.- DEVOLUCIÓ AVALS OBRES MUNICIPALS
Vist que el termini de garantia de les obres que es detallen a continuació ha
finalitzat:
a) Obra: DIPÒSIT D’AIGÜES PLUVIALS PER REGAR LES ZONES
VERDES DEL NORD D’URTX. Import 3.300,38.- EUROS. Contractista:
CONSTRUCCIONS I PROMOCIONS QUERALT,SL.

b) Obra: ARRANJAMENT DE L’ACCÉS A ESTOLL. Import 1.908,50.EUROS.
Contractista: CONSTRUCCIONS I PROMOCIONS
QUERALT,SL.
Atès que el tècnic municipal ha informat favorablement la proposta manifestant
en el seu informe la correcció de les obres i el bon estat de les mateixes.
De conformitat amb els articles 102, 235.3 del TRLCSP i resta de normativa
concordant, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- RETORNAR les fiances esmentades als interessats.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats.
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

74

22/10/2012

EXP/LO

75

22/10/2012

76

23/10/2012

77

30/10/2012

78

02/11/2012

79

02/11/2012

80

02/11/2012

81

13/11/2012

82

13/11/2012

83

13/11/2012

84
85

14/11/2012
20/11/2012

Exp 79/12

86

20/11/2012

Exp 10/11

ASSUMPTE

EXP 20/12 Aprovació liquidació pressupost 2011.
LO 9 i
Assabentat obertura bar-restaurant el Paller de
21/12
Queixans. Xavier Forga
Sol·licitud subvenció exclosa de concurrència pública
per a sufragar despeses Projecte "Desenvolupament de
EXP.
l'Arborètum de Queixans. Fase I i Fase II". Diputació de
Girona.
43/12
Execució i devolució avals LO 4/03, LO 5/03 i LO 26/02
EXP 56/12 LEYA CAMP, SL.
Llicència d'obres per arranjar terrassa amb pissarra a la
Plaça Sant Cosme i Sant Damia de Queixans.
LO 35/12
Comunitat de Propietaris La Rectoria
Llicència d'obres per arranjar terrassa de l'habitatge del
C/ Major,6 del Vilar d'Urtx. Eduard Subirats Solana
LO 34/12
Llicència d'obres per arrebossar paret, pintar façana i
treure humitats de la paret de la pizzeria. C/ Escadarcs,
LO 36/12
9 Escadarcs. Mobles Muñoz Clapés, SL
EXP.76/12
Convocatòria Comissió Especial de Comptes desembre
Llicència d'obres per millorar dipòsit de la Urbanització
LO 37/12
La Coma de Queixans. Sorea,SA
Llicència d'obres per refer façana de l'edifici situat front
el C/ Ajuntament,4 del Vilar d'Urtx.Comunitat
LO 38/12
Propietaris El Vilar.
Llicència d'obres per refer mur de travesses C/
Lladrers, 8 El Vilar d'Urtx. Leopoldo Hinjos Garcia
LO 39/12
Joan Ferrer Sirvent. Atorgament targeta d’armes.
Aprovació destí 5% de les subvencions de gestió
forestal sostenible 2011 (caps. 2 i 3) per sufragar
despeses direcció tècnica de projecte (salari tècnic

Consell Comarcal).

87

27/11/2012

88

28/11/2012

89

28/11/2012

90

10/12/2012

Exp 15/09
Exp
112/12

EXP.12/12
EXP.77/12

Pròrroga contracte de subministrament de serveis
telefònics amb Telefónica España SA derivat del
conveni de compra agregada.
Sol.licitud Canvi de nom del Ninxol ním 31
del
cementiri de Queixans. Teodora Palomo Vega.
Retorn parcial / cobrament de diversos rebuts de
contribució per cobrament indegut o baixa de vehicle a
trànsit. Montserrat Fusté Espasa, Josep Cristòfol
Bombardó, Llorenç Balart Tor.
Convocatòria Ple ordinari desembre.

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.
El regidor, Sr. Jordi Pereiro demana la paraula i pregunta, respecte a l’anterior
sessió del ple, per què es va trigar tan a fer el Ple ordinari quan al principi de la
legislatura es va quedar que es faria ple cada sdegon dilluns de cada mes. El
regidor, Sr. Esteve Baqué respon que es va passar i demana disculpes. El
regidor Jordi Pereiro les accepta però demana que si pot ser que no torni a
passar.
El regidor, Sr. Jordi Pereiro masnifesta que durant aquest any es va fer el
tractament amb reg asfàltic a diversos carrers del municipi i que al Vilar d’Urtx
va quedar el camí un tros del camí que va a la muntanya sense fer i demana si
es podria fer. El regidor, Sr. Esteve Baqué respon que en principi era molt car i
també que els veïns no ho veien clar perquè tindrien molt més trànsit.
L’Alcalde, Sr. Josep Serret afegeix que, a banda d’això, és difícil perquè si es
rebaixa el carrer els fonaments es poden veure afectats i si es puja pot entrar
aigua a la casa que hi ha al costat.
El regidor, Sr. Jordi Pereiro pregunta que quan està previst tenir el pressupost
de 2013. El regidor Sr. Baqué diu que durant el primer trimestre de 2013 i
emplaça al Sr. Pereiro a presentar les propostes que consideri convenients.
El regidor Sr. Jordi Pereiro reconeix la bona gestió feta per la piscina municipal
d’Alp que ha significat que els nens de Fontanals de Cerdanya hagin tingut la
piscina d’Alp gratuïta i pregunta, de la mateixa manera que amb la piscina, i
aprofitant que els altres municipis integrants de la Mancomunitat (Alp, Das i
Urús) gaudeixen de la gratuïtat de les pistes d’esquí de la Molina i la Masella,
es podrien fer gestions perquè tots els nens de Fontanals de Cerdanya tinguin
el forfait de les pistes d’esquí esmentades gratuït. El regidor, Sr. Baqué, respon
que aquest no és un assumpte que sigui de la Mancomunitat. No obstant,
l’equip de govern fa temps que està fent gestions al respecte. Per ara, els nens
de Fontanals de Cerdanya que van a l’escola d’Alp ja tenen el forfait gratuït i
s’està negociant i s’espera tancar un acord en breu per tal que aquesta

gratuïtat es faci extensiva a tots els nens del municipi. No obstant, això no
depèn del Consistori.
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

