ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE
CERDANYA CELEBRADA EN DATA 3/10/2011

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm: 7/2011
Caràcter: ordinària
Data: 3 d’octubre de 2011
Horari: de 13:15 a 14:25 hores.
Lloc: sala de sessions d e 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.- ADHESIÓ A LA MOCIÓ ADOPTADA PER L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE
MUNICIPIS EN DEFENSA DEL MODEL EDUCATIU I DE LA LLEI
D’EDUCACIÓ DE CATALUNYA
Vist que l’Associació Catalana de Municipis ha adoptat la moció en defensa del
model educatiu i de la llei d’Educació de Catalunya que es recull literalment a
continuació:
“El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el paper
del català com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, fet que ha
estat ratificat per una interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, que estableix un termini màxim de dos mesos a la Generalitat per a
convertir el castellà en llengua vehicular, juntament amb el català, als col·legis
de Catalunya.
Aquestes resolucions requereixen a la Generalitat per a que adapti el sistema
d’educació català a la situació creada per la declaració de la Sentència 31/2010
del Tribunal Constitucional, que considera segons aquesta resolució el castellà
com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya juntament amb el català.
En primer terme, considerem incoherents aquestes resolucions amb la pròpia
Sentència del Tribunal Constitucional a la que fan referència, ja que la STC no
declara inconstitucional el sistema d’immersió lingüística. És més, hi ha
sentències anteriors, de 1994 i 2010, que avalen el model català.
En concret segons la STC 31/2010 el caràcter cooficial de les llengües i el
principi de normalització lingüística de la llengua catalana han de comportar
que les dues llengües oficials han de ser objecte d’ensenyament i que el català
pot ser el centre de gravetat del sistema educatiu a Catalunya, sense que això
signifiqui l’exclusió del castellà com a llengua d’ensenyament.
A més, el model educatiu català ha garantit la igualtat, la cohesió social, i les
competències lingüístiques dels diferents estaments de l’administració, tant en
català com en castellà.
Pels motius exposats, l’ACM aprova la següent moció, que acorda
Primer.- Donar suport a la Generalitat de Catalunya en totes aquelles
actuacions que porti a terme per a defensar el català i el model educatiu de la
nostra escola.

Segon.- Donar suport al model educatiu català, en llengua i continguts, així com
a tota la comunitat educativa, que porta a terme una gran tasca, que ha de
continuar sent un model d’èxit i cohesió social.
Tercer.- Donar trasllat d’aquesta moció als Grups Parlamentaris catalans, a la
Generalitat de Catalunya, i a tots els Ajuntaments de Catalunya”.
Atès que l’esmentada moció pretén la defensa del model educatiu català el qual
es considera que ha resultat un èxit per la qual cosa es considera essencial el
seu manteniment, el Ple per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Adherir-se a la moció transcrita anteriorment adoptada per
l’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS.
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’ASSOCIACIÓ CATALANA DE
MUNICIPIS.
2.- ESTABLIMENT HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC (EXP 59/11)
Vist que l’horari d’atenció al públic de l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya
és de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores i els dimarts també de 16:00 a
20:00 hores.
Atès que per donar un millor servei al ciutadà es considera adient ampliar
l’esmentat horari d’atenció al públic amb una altra tarda, el Ple, per unanimitat,
ACORDA:
Primer.- Ampliar l’horari d’atenció al públic amb una tarda més de manera que
l’horari d’atenció al públic sigui de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores i
també els dimarts de 16:00 a 20:00 hores i els dijous de 15:00 hores a 19:00
hores.
Segon.- Anunciar els nous horaris d’atenció al públic mitjançant els
correponents bans municipals al tauler d’anuncis municipal i a la pàgina web.
Tercer.- Establir que aquesta mesura serà provisional i què un cop
transcorregut un termini de sis mesos es valorarà l’acceptació de la proposta
per part dels veïns del municipi i s’estudiarà la conveniència de mantenir els
dijous per la tarda obert o tornar a l’horari actual.
Quart.- Comunicar aquest acord als treballadors dels serveis administratius de
l’Ajuntament a fi que a partir d’ara estableixin torns per tal que cada dijous de
15:00 a 19:00 hores hi hagi una persona atenent al públic, amb el benentès que
la tarda de dijous serà compensada per un matí dintre de la mateixa setmana.
3.- NOMENAMENT JUNTA PERICIAL DEL CADASTRE IMMOBILIARI RÚSTIC
(EXP.- 32/11).

L’Alcalde dóna compte de l’escrit rebut de la Gerència territorial del Cadastre
de Girona en el qual es manifesta la necessitat de renovar la Junta Pericial del
Cadastre Immobiliari Rústic de Fontanals de Cerdanya i es designa el vocal de
la Gerència Territorial del Cadastre que en formarà part i proposa al Ple
l’adopció del següent acord:
Vist que l’art. 16 del RD 417/2006, de 7 d’abril, pel qual es desenvolupa el Text
Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
1/2004, de 5 de març, estableix l’àmbit i composició de les Juntes Pericials del
Cadastre.
Atès que d’acord amb l’esmentat al citat precepte cal procedir a renovar els
vocals de la Junta Pericial del Cadastre immobiliari rústic de Fontanals de
Cerdanya.
Vist l’escrit de la Gerència Territorial del Cadastre de Girona pel qual designen
el vocal del referit organisme que n’ha de formar part, i de conformitat amb el
RD 417/2006 que regula la composició, el funcionament i les competències de
les Juntes Pericials dels cadastres immobiliaris rústics s’acorda:
Primer.- Nomenar la Junta Pericial del Cadastre immobiliari rústic de Fontanals
de Cerdanya, que estarà formada pels següents membres:
-

Josep Serret i Mills, Alcalde-President de Fontanals de Cerdanya.
Josep Garcia Costa, tècnic agrícola designat per la Gerència territorial del
Cadastre de Girona.
Ramon Puig Visa, membre del sector agrari designat per l’Ajuntament.
Pere Blancher Gonzalez, membre del sector agrari designat per
l’Ajuntament.
Salvador Pascual i Bartra, membre del sector agrari designat per
l’Ajuntament.
Francesc Ribot Flix, membre del sector agrari designat per l’Ajuntament.
Maties Domenjó i Manaut, tècnic de l’Ajuntament.
Albert Planella i Casasayas, secretari de l’Ajuntament.

Segon.- Notificar aquest acord als membres designats, als vocals que formaven
part de l’anterior Junta Pericial i a la Gerència Territorial del Cadastre de
Girona.
Un cop debatuda la qüestió, el Ple, per unanimitat dels membres presents a la
sessió, aprova la proposta d’Alcaldia.
4.- APROVACIÓ CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE
CERDANYA, L’ENTITAT DE CONSERVACIÓ DEL PP DEL SECTOR 13 “LA
COMA” DE FONTANALS DE CERDANYA I SOREA, SOCIEDAD
REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A PER AL
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA EN ALTA (EXP.- 56/11)

Vist que durant el mes de juliol es va avariar el pou que subministra aigua al
Sector de la Coma de Queixans per la qual cosa l’entitat de Conservació es va
veure obligada a sol.licitar aigua de forma provisional a l’Ajuntament per un
termini de nou dies fins el set d’agost.
Atès que durant el mes d’agost els problemes amb el subministrament no
havien quedat resolts i que l’Entitat de Conservació “La Coma” de Queixans
necessitava de forma immediata continuar disposant d’aigua per al
subministrament dels habitatges del Sector per tal que el subministrament
d’aigua del Sector no es veiés interromput.
Vist el CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA,
L’ENTITAT DE CONSERVACIÓ DEL PP DEL SECTOR 13 “LA COMA” DE
FONTANALS DE CERDANYA i SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE
ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A PER AL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
EN ALTA que es va redactar als efectes oportuns i atès que donada la urgència
de l’assumpte, l’alcalde, per decret de data 9/08/2011 va aprovar el referit
conveni.
D’acord amb aquests antecedents, el Ple, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Ratificar el decret d’alcaldia núm. 60 de data 9/08/2001, mitjançant el
qual s’aprovava el CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE
CERDANYA, L’ENTITAT DE CONSERVACIÓ DEL PP DEL SECTOR 13 “LA
COMA” DE FONTANALS DE CERDANYA i SOREA, SOCIEDAD REGIONAL
DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A PER AL SUBMINISTRAMENT
D’AIGUA EN ALTA que consta a l’expedient.
Segon.- En conseqüència, APROVAR el CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT
DE FONTANALS DE CERDANYA, L’ENTITAT DE CONSERVACIÓ DEL PP
DEL SECTOR 13 “LA COMA” DE FONTANALS DE CERDANYA i SOREA,
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A PER AL
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA EN ALTA que consta a l’expedient.
Tercer.- Notificar, si s’escau, aquest acord als interessats.
5.- ADJUDICACIÓ DEFINITIVA PROJECTE DE DESENVOLUPAMENT DE
L’ARBORÈTUM GEOGRÀFIC DE QUEIXANS FASE I (EXP.- 43/11).
Vist l’acord del Ple de data 26/07/2011, pel qual es va acordar contractar per
procediment negociat, en expedient de tramitació urgent, mitjançant la
utilització de diversos criteris d’adjudicació, l’obra “DESENVOLUPAMENT DE
L’ARBORÈTUM GEOGRÀFIC DE QUEIXANS. FASE I (EXP.-43/11)",
aprovant-se els corresponents plecs de clàusules.
Atès que de conformitat amb el referit acord i els plecs aprovats es va invitar a
les següents empreses per tal que si els interessava presentessin la seva
oferta:

-SOCARREL, SLL
-FLOTATS, SA.
-RIBALTA I FILLS, SA.
-TREBISER CADÍ, SLL
Vist que dins el termini conferit l’empresa TREBISER CADI, SLL va presentar
oferta per a l’execució de les obres.
Atès que dins el mateix termini les empreses SOCARREL, SLL, FLOTATS, SA.
i RIBALTA I FILLS, SA van declinar la invitació per a participar en el procés de
licitació.
Vist que la mesa en data 15/09/2011, va efectuar proposta d’adjudicació del
contracte que ha fet la Mesa de contractació en favor de TREBISER CADI,
SLL, acordant al mateix temps requerir a l’esmentada empresa per tal que
aportés la documentació esmentada als plecs de clàusules.
Atès que TREBISER CADÍ, SLL, ha aportat la documentació corresponent i de
conformitat amb els articles 153, 154 i 155 de la Llei de Contractes del Sector
Públic, la part encara vigent del RD 1098/2001, de 12 d’octubre que aprova el
Reglament general de la Llei de Contractes de les administracions públiques, la
LBRL, el TRLMRLC i resta de normativa concordant, el Ple per unanimitat,
ACORDA:
Primer.- Declarar vàlida la licitació i la proposta d’adjudicació efectuada per la
Mesa de contractació, i adjudicar definitivament el contracte per a l’execució de
l’obra “DESENVOLUPAMENT DE L’ARBORÈTUM GEOGRÀFIC DE
QUEIXANS. FASE I” a l’empresa TREBISER CADÍ, SLL pel preu cert de CENT
DEU MIL SIS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS
//110.688,22.-EUR// MÉS l’IVA corresponent segons la partida de què es tracti,
amb estricta subjecció als plecs de clàusules, al projecte tècnic i amb les
condicions ofertades per l’empresa adjudicatària i que consten a l’expedient.
Segon.- Citar l’adjudicatari perquè concorri el dia i hora que concerti amb
l’alcaldia i sempre abans del transcurs del termini de 15 dies hàbils comptats
des de la recepció de la notificació d’aquest acord, a l’efecte de formalitzar el
corresponent contracte administratiu de l’obra.
Quan per causes imputables a l’adjudicatari, no s’hagués formalitzat el
contracte dins el termini indicat, l’Ajuntament podrà acordar la resolució del
mateix i implicarà la incautació de la garantia definitiva dipositada.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a tots els licitadors i publicar aquesta
adjudicació definitiva al BOP de Girona, al DOGC, al perfil del contractant de la
pàgina web de l’Ajuntament (http://www.fontanals.cat) i al tauler d’anuncis
municipal.

6.- 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.- RATIFICACIÓ DE LES AL.LEGACIONS PRESENTADES AL PUOSC, ANY
2012 (EXPS.- 54/11 i 55/11).
Sobre aquest assumpte seguidament s’adopta el següent acord:
1.- RATIFICACIÓ DE LES AL.LEGACIONS PRESENTADES AL PUOSC, ANY
2012 (EXPS.- 54/11 i 55/11).
Vist el decret núm. 72 de 30/09/2011 mitjançant el qual s’aprovava la
presentació d’al.legacions al PUOSC 2012 el qual literalment recull:
“DECRET D’ALCALDIA 72 DE DATA 30/09/2011
Atès que al DOGC núm. 5900 de data 15/06/2011 va publicar-se l’edicte mitjançant el qual es
sotmetia a informació pública el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), any 2012.
Vist que el termini d’informació pública es va prorrogar i que finalitza avui.
Atès que per a l’any 2012, el municipi de Fontanals de Cerdanya té incloses al pla les següents
obres:
Anualitat Programa

2012

2012

GE

ET

Actuació

Millora de l’abastament d’aigua potable
al Vilar, Estoll, Escadarcs i Soriguerola,
fases C i D i altres nuclis
Arranjament de l’espai lliure de la Font

Pressupost

Subvenció

285.531,60

125.000,00

de Sant Martí d’Urtx
2012

MN

Arranjament de l’espai lliure de la Font
de Sant Martí d’Urtx

160.421,41

160.421,41

61.781,60

60.000,00

Vist que cal procedir a actualitzar el nom de l’obra de millora d’abastament d’aigua per
adequar-la a les obres que finalment es realitzaran.
Atès que la zona on es pretenia fer l’obra “Arranjament de l’espai lliure de la Font de Sant Martí
d’Urtx” ha estat inclosa al PAU FON 8a amb l’aprovació del Pla d’Ordenació urbanística per la
qual cosa haurà d’urbanitzar-se per part dels promotors de l’esmentada figura urbanística.
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.- Acudir davant el Departament de Governació i relacions institucionals i presentar les
al.legacions que consten a l’annex d’aquest decret.
Segon.- Donar compte d’aquest decret al primer Ple municipal que se celebri per tal que, si
s’escau, el ratifiqui”.

Vistes les al.legacions presentades al PUOSC i d’acord amb la normativa de
corresponent aplicació, el Ple, per unanimitat, ACORDA:
Primer i únic.- Ratificar el decret núm. 72 de 30/09/2011 mitjançant el qual
s’aprovava la presentació d’al.legacions al PUOSC 2012 i les al.legacions
presentades en virtut del referit decret.
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.
60

61

62

DATA

EXP/
LO

ASSUMPTE

EXP.- Aprovació conveni subministrament aigua "La Coma" de
09/08/2011 56/11 Queixans.
LO
Llicència obres per reformar habitatge situat front el camí
10/08/2011 22/11 de l'aeròdrom, 1 de Soriguerola. Ogic Formàtica,SL
Llicència d'obres per arranjar nau situada front el Camí
Vell d'Alp a Puigcerdà, 26 de Fontanals de Cerdanya.
LO
17/08/2011 23/11 Xavier Rigola Canal

63

Llicència d'obres per obertura i tancament de rasa per
LO
connexió de xarxa elèctrica al Passatge de la Ribera, 2
17/08/2011 24/11 d'Estoll. Com. Prop. La Ribera, 2 d'Estoll

64

LO
Llicència d'obres per allargar paret, obertura i tancament
07/09/2011 25/11 de finestra. Plaça de la Font , 2 Queixans. Toraf,SL

65

Exp
Devolució impost d'ivtm per estar els vehicles destruïts.
08/09/2011 12/11 Roser Viñas i Llorenç Canosa

66

Exp. Suspensió provisional d'obres LO 19/11, Camí de Cal
08/09/2011 70/11 Peró, 10 de Queixans. Josep Maria Busquets.

67

Llicència de primera ocupació d'un habitatge unifamiliar a
LPO c/ Escomelles, 3 del Vilar d'Urtx. Antonio Esteban
08/09/2011 26/11 Sanchez

68

LO
08/09/2011 6/06

69

LO
Devolució fiances urbanització i enderrocs . FONTANALS
08/09/2011 49/07 ESPORTIVA,SL

Devolució fiances
Esteban Sanchez

urbanització

i

enderrocs

Antonio

71

EXP
28/09/2011 59/11 Convocatòria Ple ordinari octubre
LO
Llicència per arranjar banys i cuina del C/ Esglesia, 4 casa
30/09/2011 27/11 8 Soriguerola. Isabel Surroca Viñeta.

72

EXP
S 54 i
30/09/2011 55/11 Aprovació al.legacions PUOSC

73

Llicència d'obres per arranjar porxo de la vivenda de la
LO
seva propietat situada al C/ Major, 18 de Queixans. Joan
30/09/2011 28/11 Guiralt Zarco

70

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, senyor Esteve Baqué demana la paraula i en la seva qualitat de
representant de l’ajuntament a la Mancomunitat per fins d’Instrucció i cultura
d’Alp, Das, Fontanals de Cerdanya i Urús explica breument els fets més
rellevants sobre el funcionament de la Mancomunitat des de la darrera sessió
del Ple.

L’Alcalde, senyor Josep Serret i Mills pren la paraula i explica que la metgessa
ha vingut a veure’l comentant que no té pacients al consultori i que no pot fer
receptes perquè no té cap ordinador connectat amb Catsalut per la qual cosa
no veia clar continuar anant al Consultori de Queixans. Pel comú dels regidors
s’acorda que es faran les gestions oportunes per aconseguir un ordinador,
connectar-lo amb l’hospital i intentar mantenir el servei del consultori de
Queixans.
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

