ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE
CERDANYA CELEBRADA EN DATA 22/12/2011

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm: 10/2011
Caràcter: ordinària
Data: 22 de desembre de 2011
Horari: de 19:40 a 21:15 hores.
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial
ASSISTENTS
Regidors electes per la Llista de Convergència i unió (CIU):
-

Josep Serret Mills.
Maria Garreta Baqué.
Josep Maria Ester Font.

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

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

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

Jordi Pereiro Laguarda.

Secretari de la Corporació:
-

Albert Planella i Casasayas.

ABSENTS
Cap.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Constatada l’existència del quòrum necessari per a la seva vàlida constitució,
d’acord amb el que estableix l’article 98.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28

d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, el sr. Alcalde obre la sessió i es passen a tractar els assumptes
inclosos a l’ordre del dia.
A.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
El sr. Alcalde pregunta als membres del Ple si algú té alguna esmena a fer a
les actes de les sessions anteriors celebrades en data 27/10/2011 i 6/12/2011 i
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.- ACORD DE RENOVACIÓ D’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DEL
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES
ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXP. 16/10 BIS).
Atès que el Consorci Català pel Desenvolupament Local va decidir crear un
instrument que possibilités la contractació centralitzada del subministrament
d’energia elèctrica, aprovant el Plec de clàusules administratives particular que
regulen l’acord marc el 17 de setembre de 2009.
Vist que reunida la mesa de contractació en les diferents sessions per a la
obertura dels sobres, valorades les propostes presentades, en sessió de 16 de
juny de 2010 el Comitè executiu del Consorci Català pel Desenvolupament
Local va adjudicar definitivament la contractació a Unión Fenosa Comercial, SL.
Donat que d’acord amb la contractació realitzada pel Consorci Català de
Desenvolupament Local, s’han complert tots els requisits i terminis establerts a
la legislació que regeix els Contractes del Sector Públic.
Que tal i com es contempla en el plec de clàusules, i examinada la proposta
presentada per Unión Fenosa Comercial, SL, vistos els informes emesos, el
Comitè Executiu en sessió de 25 d’octubre de 2011 ha acordat al renovació de
l’acord marc per al subministrament elèctric, per un termini de 12 mesos.
Per tot això, el Ple, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Renovar l’adhesió a l’acord marc del subministrament d’energia
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya aprovat pel Consorci
Català pel Desenvolupament Local, acordada per aquest Ajuntament mitjançant
decret d’alcaldia núm. 90 de data 20/10/2010.
Segon.- Notificar el present acord al Consorci Català pel Desenvolupament
Local (c/ València 231, 6º, 08007, Barcelona).

2.- APROVACIÓ CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE
CERDANYA I PAYTE, SL (EXP.- 63/11).
Vista la proposta de conveni que consta a l’expedient, mitjançant el qual es
detalla la forma i les condicions d’execució de les obres d’urbanització del
Sector 2 del PERI Nord de Queixans.
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, ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment el conveni que consta a l’expedient entre
l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya i PAYTE, SL, mitjançant el qual es
detalla la forma i les condicions d’execució de les obres d’urbanització del
Sector 2 del PERI Nord de Queixans.
Segon.- Exposar al públic aquest acord, amb anunci al BOP de Girona i al tauló
d’anuncis de l’Ajuntament, per temini 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, i un cop
aprovat definitivament el conveni, per a la seva signatura.
3.- APROVACIÓ CERTIFICACIONS OBRA DESENVOLUPAMENT
L’ARBORÈTUM GEOGRÀFIC DE QUEIXANS FASE I (EXP.- 43/11).

DE

Atès que en data 3/10/2011 es va signar l’acta de comprovació del replanteig
de les obres “DESENVOLUPAMENT DE L’ARBORÈTUM GEOGRÀFIC DE
QUEIXANS FASE I” (EXP.- 43/11).
Vist que el Ple en data 27/10/2011 va aprovar la certificació núm. 1 de l’obra
per import de 24.972,12.-EUROS.
Vist que des d’aquella data s’han executat treballs per l’import que consta a les
certificacions següents redactades per la tècnica directora de l’obra Sra. Anna
Ivars Cabrera:

-

Certificació ordinària núm. 2 per import de 6.758,53.-Euros.
Certificació ordinària núm. 3 per import de 19.797,05.-Euros.
Certificació ordinària núm. 4 per import de 4.748,03.-Euros.
Certificació ordinària núm. 5 per import de 18.898,73.-Euros.
Certificació ordinària núm. 6 per import de 7.516,78.-Euros.

D’acord amb aquests antecedents, el Ple, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar les certificacions presentades per l’adjudicatari, TREBISSER
CADÍ, SL i redactades per la tècnica directora de l’obra, Sra. Anna Ivars
Cabrera següents:
-

Certificació ordinària núm. 2 per import de 6.758,53.-Euros.
Certificació ordinària núm. 3 per import de 19.797,05.-Euros.
Certificació ordinària núm. 4 per import de 4.748,03.-Euros.
Certificació ordinària núm. 5 per import de 18.898,73.-Euros.
Certificació ordinària núm. 6 per import de 7.516,78.-Euros.

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.
4.- APROVACIÓ CERTIFICACIONS OBRA DESENVOLUPAMENT
L’ARBORÈTUM GEOGRÀFIC DE QUEIXANS FASE II (EXP.- 43/11 BIS).

DE

Atès que en data 29/11/2011 es va signar l’acta de comprovació del replanteig
de les obres “DESENVOLUPAMENT DE L’ARBORÈTUM GEOGRÀFIC DE
QUEIXANS FASE II” (EXP.- 43/11 BIS).
Vist que des d’aquella data s’han executat treballs per l’import que consta a les
certificacions següents redactades per la tècnica directora de l’obra Sra. Anna
Ivars Cabrera:
-

Certificació ordinària núm. 1 per import de 63.013,95.-Euros.
Certificació ordinària núm. 2 per import de 10.617,66.-Euros.

D’acord amb aquests antecedents, el Ple, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar les certificacions presentades per l’adjudicatari, TREBISSER
CADÍ, SL i redactades per la tècnica directora de l’obra, Sra. Anna Ivars
Cabrera següents:
-

Certificació ordinària núm. 1 per import de 63.013,95.-Euros.
Certificació ordinària núm. 2 per import de 10.617,66.-Euros.

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.

5.- APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST ANY 2012 (EXP.- 123/11).
Vist que en compliment d'allò que disposa l'apartat 1.a) de l'Art. 168 del Text
Refós de la Llei 39/88, s’ha procedit a la formació del Pressupost de
l'Ajuntament corresponent a l'any 2012, incorporant a l’expedient tots els
documents indicats per a la normativa vigent (art. 168 TRLHL) que inclou
previsions ingressos i despeses , les Bases d’Execució del mateix, la plantilla
de personal i l’oferta pública d’ocupació i l’annex d’inversions per l’any 2012.
Vist que el Pressupost apareix anivellat per import total d’ 1.110.000,00€. i que
el seu desglòs és el següent:

CAPITOL 1

Programa

Econòmica

Àrea
despesa

Concepte

CAPITOL 1
112 ibi rústega

7.200,00 €

9

120

r.bàsic func

33.000,00 €

113 ibi urbana

275.000,00 €

9

121

r.comple.func

23.000,00 €

115 ivtm

27.000,00 €

9

130

laboral fixe

25.000,00 €

116 iivtnu

13.000,00 €

9

143

altre personal

40.000,00 €

16.000,00 €

9

151

gratificacions

338.200,00 €

9

160

s.social

130 iae
TOTAL 1
CAPÍTOL 2

TOTAL 1
290 Icio
TOTAL 2

1.000,00 €
33.000,00 €
155.000,00 €

17.000,00 € CAPÍTOL 2
17.000,00 €

1

210

camins

9

212

edificis

5.000,00 €

1

213

repar llum/aigua

302 escombraries

70.000,00 €

9

215

mobiliari

300 aigua/canon

3.000,00 €

9

216

informàtica

3.000,00 €

332 Fecsa-Gas

8.000,00 €

9

220

material ofic

2.000,00 €

333 Telèfon

2.500,00 €

9

221

392 recàrrecs
Conveni
396 PERI Nord
Altres
399 ingressos

4.000,00 €

9

222

comunicació

10.000,00 €

100.000,00 €

9

223

transports

30.000,00 €

9

224

Assegurances

8.000,00 €

222.500,00 €

9

226

desp diverses

60.000,00 €

3

226

festes

16.000,00 €

72.000,00 €

9

227

treballs altres

98.000,00 €

118.560,00 €

1

227

Escombraries

32.000,00 €

34.000,00 €

9

230

Dietes

CAPÍTOL 3
329 taxes

TOTAL 3
CAPÍTOL 4
estat (pmte i
420 altres)
Gencat (fclc i
450 altres)
461 diputació
465 consell
TOTAL 4

1.800,00 €

3.000,00 €

2.500,00 €
377.300,00 €

225.560,00 €

CAPÍTOL 5

CAPÍTOL 3
520 interès bancs
arrend
541 urbans
arrend
542 rústics
aprof
agricoles i
554 forestals

6.000,00 €
33.000,00 €

52.000,00 €

TOTAL 2

1.000,00 €

50.000,00 €

9

359

5.000,00 €

costos financ

100,00 €

TOTAL 3

100,00 €

3.000,00 €
120,00 € CAPÍTOL 4
3.000,00 €

1

451

cànon aigua

3

463

mficultura

1.000,00 €
20.000,00 €

559 caça
TOTAL 5

600,00 €

1

465

deixalles

11.720,00 €

9

466

9

467

fmc-acm
Servei
recaptació

5,00 €

2

480

assist social

CAPÍTOL 7
720 estat
750 puosc i ccaa

30.000,00 €
1.000,00 €
20.000,00 €
2.000,00 €

TOTAL 4

275.000,00 €

74.000,00 €

20.000,00 € CAPÍTOL 6

761 diputacio
765 consell

10,00 €

1

600

794 Feader

5,00 €

9

626

295.020,00 €

1

623

3

625

1

629

3

632

TOTAL 7

CAPÍTOL 8
romanent
870 tresoreria

0,00 €

TOTAL 8

0,00 €

Adquisició
terrenys

291,49 €

informàtica
Millora
abastament
aigua
Adquisició
Carpa

285.531,60 €
30.355,50 €

Altres inversio
Arranjament de
la Plaça d'Urtx i
entorn

160.421,41 €

TOTAL 6

503.600,00 €

TOTAL 2012
TOTAL 2012

3.000,00 €

24.000,00 €

1.110.000,00 €

1.110.000,00 €

PLANTILLA DE PERSONAL
Nivell Grup

Places

Vacants

FUNCIONARIS HABILITACIO NACIONAL
Subescala secretari-Intervenció

22

A2

1

1

FUNCIONARI TÈCNIC ADMINISTRACIÓ
ESPECIAL (SERVEIS JURÍDICS)

24

A1

1

0

18
18
18

C1
C2
C2

1
1
1
1

1
0
1
1

LABORALS
Agutzila-netejadora
Adminitratiu
Adminitratiu
Peó Brigada

ANNEX D’INVERSIONS A REALITZAR DURANT L’ANY 2012.
El Pressupost d’inversions, capítol 6 del Pressupost, ofereix un resultat de 503.600,00.EUROS.
De conformitat amb la normativa vigent es determina quines són les inversions a realitzar
durant l’any 2012. Cal esmentar que per finançar-les no farà falta demanar cap crèdit, sinó que
es finançaran mitjançant els ingressos ordinaris del pressupost i amb les subvencions
atorgades.
Les inversions previstes per a l’any 2012 es desglossen de la següent forma:
1
9
1

600
626
623

Adquisició terrenys
informàtica
Millora abastament aigua

291,49 €
3.000,00 €
285.531,60 €

3
1

625
629

3

632

Adquisició Carpa
Altres inversió
Arranjament de la Plaça d'Urtx i
entorn
TOTAL 6

30.355,50 €
24.000,00 €
160.421,41 €
503.600,00 €

De conformitat amb aquests antecedents, S’acorda:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient del Pressupost de l’Ajuntament per al
2012, que inclou previsions ingressos i despeses, l’annex d’inversions, les
Bases d’execució, la plantilla de personal i l’oferta pública d’ocupació, de
conformitat amb els articles 112 del TRLBRL i 162 i següents TRLHL.
Segon.- Exposar al públic aquest acord, amb anunci al BOP de Girona i al tauló
d’anuncis de l’Ajuntament, per temini de quinze dies hàbils, als efectes
d’examen i 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
de l’Expedient de Pressupost de l’Ajuntament per al 2012 quedarà elevat a
definitiu, sense necessitat d’adoptar-ne cap altre d’exprés, donant-ne compte al
Ple a la sessió immediatament posterior.
Quart.- Facultar al Sr. Alcalde tant àmpliament com en dret sigui possible per a
la realització dels tràmits necessaris per a l'execució del present acord.
6.- FONTANALS ESPORTIVA, SA ACCEPTACIÓ SERVITUD I CESSIÓ
TERRENY PER EQUIPAMENTS (EXP.- 73/11)
Vist el plànol de cessions que consta a l’expedient elaborat pel tècnic municipal
a instàncies del Consistori i de Fontanals Esportiva, SA on consten els terrenys
a cedir i les servituds a constituir per destinar-se al servei d’abastament d’aigua
municipal.
D’acord amb els articles 206 del TRLMRLC, 31 del Reglament de Patrimoni
dels ens locals i resta de normativa concordant, el Ple, per unanimitat,
ACORDA:
Primer.- Acceptar les cessions i servituds que consten al plànol que consta a
l’expedient per destinar-se al servei municipal d’aigua.
Aquestes cessions s’entenen totalment lliures de càrregues, gravàmens,
inscrits o no, ocupants i arrendataris de qualsevol mena, i al corrent del
pagament de totes les obligacions fiscals.
Segon.- Facultar a l’alcalde per tal que comparegui davant notari a fi i efecte
d’elevar a públic les esmentades cessions i servituds prèvia segregació de la
finca de conformitat amb la normativa corresponent.

Tercer.- Notificar el present acord als interessats.
7.- 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:
ÍNDEX DECRETS ALCALDIA DES DE LA DARRERA SESSIÓ DEL PLE
NÚM.

DATA

78

10/11/2011

79

16/11/2011

80

18/11/2011

81

22/11/2011

82

25/11/2011

83

30/11/2011

84

05/12/2011

85

06/12/2010

86

14/12/2011

87

19/12/2011

88

21/12/2011

89

22/12/2011

EXP/LO
ASSUMPTE
EXP 70/11 Suspensió provisional obres construcció xemeneia C/
TER
Rufaca, 6 Mobles Muñoz Clapés, SL
Sol·licitud
subvenció
per
adquisició
d'equips
EXP 42/11 informàtics per al consultori de Queixans i
sisè
l'Ajuntament. Diputació de Girona.
Llicència d'obres per arranjar paviment del pati de la
LO 29/11
casa situada al C/ Major, 1 d'Urtx. Amalia Santiago
Delegació de competències per a la celebració de
EXP 39/11 matrimoni civil en el regidor Sr. Esteve Baqué.
Llicència per a la instal.lació d'una grua al C/ de Baix,
LO 30/11
12 d'Urtx
Llicència d'obres per a la construcció d'un cobert a la
casa de la seva propietat front el c/ Escadarcs,1 del
LO 31/11
Vilar d'Urtx
Exp.Autorització carrera a l'empresa Moove Sports Club el
83/11
día 10 de març de 2012
Exp.Convocatòria Ple extra urgent desembre dol Isidre
67/11
Forga Rufiandis.
Exp
Contractació Peó màxima urgència per el manteniment
100/11
i neteja dels camins.Charles Orriols
EXP.68/11
Convocatòria Ple ordinari desembre.
Llicència obres per pavimentar amb gres al garatge de
la finca de la seva propietat situat front al c/ Puimal, 1
LO 32/11
del Vilar d'Urtx.
Lpo d'un habitatge situat al Camí Mas de Munt, 3 de
LPO 33/11 Queixans. Avet Blau,SL

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 Jordi Pereiro demana la paraula i pregunta si està previst
agafar alguna persona fixa per la Brigada municipal. L’Alcalde manifesta que
s’està valorant.
El Senyor Pereiro pregunta si s’ha previst proporcionar algun tipus de transport
públic per tal que les persones que no disposen de transport puguin anar un o
dos cops per setmana a Puigcerdà. El regidor Sr. Joaquim Vera respon que
s’han demanat diversos pressupostos i s’està valorant. L’alcalde diu que també
es pot valorar que el transport vagi a Alp. Per part dels regidors es comenten
diverses qüestions sobre el cost que hauria de tenir el servei, si hauria d’estar
obert a tothom, etc... D’altra banda, el Sr. Vera manifesta que seria convenient
fer un aixopluc per esperar el transport escolar a Urtx. Pel comú dels regidors
es debaten aquests aspectes i per unanimitat s’acorda nomenar una comissió
integrada pels regidors Srs. Maria Garreta i Baqué, Joaquim Vera i Garrote i
Jordi Pereiro i Laguarda per tal d’estudiar l’activació del transport públic i la
possibilitat de fer un aixopluc per esperar el transport a Urtx i a la vista de la
proposta que efectuï l’esmentada comissió que el Ple deicideixi en la propera
sessió ordinària.
El Sr. Esteve Baqué demana la paraula i diu que s’hauria de buscar algú que
netegés la neu dels carrers estrets ja que la màquina municipal no pot passar
per molts carrers. Pel comú dels regidors es diu que es mirarà com es pot fer.
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

