AJUNTAMENT DE BOLVIR
Camí Ral, 15 - 17539 BOLVIR (GIRONA)
Tel. 972 89 50 01- Fax 972 89 50 12
E-mail: bolvir@bolvir.cat
www.bolvir.cat
N.I.F. P-1702700-D

ANY 2016
ACORDS APROVATS EN ELS PLENS
DE L’AJUNTAMENT DE BOLVIR
(ordre del dia i assumptes sobrevinguts)

PLE ORDINARI
9 DE GENER DE 2016 -ACTA 1/2016
1.2.3.4.-

5.6.7.-

Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària 11/2015, de 21-11-2015
Aprovació definitiva del canvi de modalitat d'actuació de compensació bàsica a
cooperació, per desenvolupar el PPU-BOL-1 (sector piscina, escola, poliesportiu)
Sol·licitud revocació exempció ajuntament secretaria de tercera.
Aprovació definitiva:
o Modificació Ordenança núm. 22 reguladora del tancament, conservació i
neteja de parcel·les rustiques i de finques ubicades en sòl urbà o urbanitzable
o Creació Ordenança núm. 40, reguladora de la transparència i de
l’administració electrònica
Aprovació del plec de clàusules administratives i incoació de la licitació del projecte
d’obres pels treballs de rehabilitació integral i reforma de Cal Fanxico, mitjançant
concurs obert
Aprovació plec de clàusules administratives particulars que han de regir el contracte
de gestió de servei públic de recollida d’escombraries i neteja viària al municipi de
Bolvir, i que ha de servir de base per a la selecció del contractista
Sol.licitud subvenció neteja viària de la neu

PLE ORDINARI
12 DE MARÇ DE 2016 - ACTA 2/2016
1.2.3.4.-

Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària 1/2016, de 9-1-2016
Aprovació liquidació comptes ajuntament de Bolvir, exercici 2015
Aprovació compte de recaptació emès per XALOC, Organisme Autònom de Recaptació
Tributària de la Diputació de Girona
Aprovació provisional de modificació de les següents ordenances fiscals:
o Ordenança núm. 8, reguladora de la taxa de les llicències ambientals
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5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.-

o Ordenança Fiscal núm. 14, reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys
d’us públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques,
puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues
o Ordenança núm. 36, reguladora de la taxa de la llar d’infants
o Ordenança núm. 39 reguladora de la taxa de l’Espai Ceretània i jaciment
arqueològic “El Castellot” de Bolvir
Aprovació provisional clausura administrativa cementiri vell de Bolvir
Aprovació correcció error material en la modificació puntual del Pla Parcial Urbanístic
en sòl urbanitzable delimitat, PPU-BOL-2, àrea de desenvolupament econòmic
Pròrroga punt IV del conveni signat amb la Comunitat de Propietaris La Pleta BolvirGer en relació a la cessió d’ús de les instal·lacions esportives
Ratificació tercera pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica
destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel
Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia Sau (exp. 2012/01)
Aprovació de padrons fiscals 2016 i període de cobrament voluntari
Aprovació provisional Plec de Clàusules Administratives que ha de regir la concessió
demanial de l’espai destinat a Bar de la Piscina municipal, per l’estiu 2016
Presentació candidats Cerdà del l’any, certamen organitzat per l’Institut d’Estudis
Ceretans
Presentació candidats Medalles de l’Esport, certamen organitzat per la Secretaria de
l’esport de la Generalitat de Catalunya
Donar compte expedient de convocatòria de Jutge de Pau Suplent
Donar compte de l’error de XALOC, Organisme Autònom de Recaptació Tributària de
la Diputació de Girona, en l’aplicació de les tarifes del subministrament d’aigua
potable del primer, segon i tercer trimestre 2015

PLE ORDINARI
14 DE MAIG DE 2016 - ACTA 3/2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària 2/2016, de 12-3-2016
Actualització valors cadastrals 2017 segons Llei de Pressupostos Generals de l’Estat
Delegació a XALOC expedients de recaptació en executiva dels ingressos de dret públic
Aprovació inicial Estatuts de l'Associació administrativa de Cooperació del sector PPUBOL1 de Bolvir
Aprovació inicial del projecte de soterrament i adequació dels serveis públics del carrer
Ciutadella
Aprovació avantprojecte camí de la ribera del marge dret del riu Segre
Modificació de crèdit del pressupost vigent de 2016
Ratificació recepció urbanització Les Esplanes
Ratificació adjudicació contracte d’obres de rehabilitació de Cal Fanxico i contracte del
servei de recollida d’escombraries
Ordenances Fiscals, modificació puntual articles:
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Ord. Fiscal número 4, impost sobre l' increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana (Plusvàlues)
 Ord. Fiscal número 7, de llicències urbanístiques
 Ord. Fiscal número 15, reguladora de la taxa de subministrament d’aigua potable
11. Acord nomenament Jutge de Pau substitut
12. Comunitat de Regants de la Sèquia la Solana de Ger, aprovació lloguer de l’aigua de
reg.
13. Grup de Recerca de Cerdanya, proposta organització II Jornades d’estudis comarcals
de Cerdanya, novembre 2016.
14. Fons Català per al Desenvolupament, col·laboració econòmica per l’acollida de població
refugiada en trànsit a Europa víctima dels conflictes armats a l’àrea mediterrània
15. Associació Catalana de Municipis, moció del món local en contra l’acord entre l’Unió
Europea i l’Estat de Turquia
16. Creu Roja Cerdanya, col·laboració en activitats socials i humanitàries
17. Fundació ADIS Cerdanya, col·laboració en el projecte Boomerang 2016

PLE EXTRAORDINARI
30 DE MAIG DE 2016 - ACTA 4/2016
1.-

Sorteig d’electors per formar part de la mesa en les eleccions generals del proper 26
de juny de 2016

PLE ORDINARI
2 DE JULIOL DE 2016 - ACTA 5/2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària 3/2016, de 14-5-2016
Lectura i aprovació de l’acta de la sessió extraordinària 4/2016, de 30-5-2016
Acord de renovació del contracte d’arrendament de Vodafone España S.A.U.
Aprovació inicial modificació puntual per a la transformació d’usos del polígon PAUBOL-1 (la Torre de Bolvir)
Aprovació inicial de la modificació i actualització del projecte de construcció d’un nou
dipòsit d’aigua potable redactat any 2009
Sol·licitud subvenció per la realització d’inversions en abastaments en alta d’aigua
potable
Aprovació inicial del Plec de Clàusules Administratives pel Concurs de les obres
d’adequació i soterrament de serveis públics del carrer Ciutadella de Bolvir
Establiment dels mecanismes generals per la cobertura de les necessitats d’efectius
que es generin per la prestació de serveis públics
Acord creació Ordenança número 41, reguladora del consum de begudes alcohòliques
a la via pública.
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10.
11.
12.

Nomenament nou vocal de la Junta Pericial del Cadastre Immobiliari
Col·laboració del Museu Espai Ceretània amb Carnet Jove i Regió7.
Determinació de les dues festes locals de l’any 2017

PLE EXTRAORDINARI
29 DE JULIOL DE 2016 - ACTA 6/2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprovacio inicial modificació puntual PAU-BOL-2, carrer Alcalde Bonet per
construcció cases protecció oficial
Ratificació acta de delimitació territorial entre Bolvir i Guils de Cerdanya signada
el 14 de juliol de 2016.
Sol.licitud subvencio despeses manteniment 2015-2016 PUOSC
Modificacio ordenança fiscal num. 33 reguladora transit nucli urbà
Aprovació licitació per pública subhasta parcel.la 4, mas Sallens
Expedient d’aprovacio del compte general de l’ajuntament del 2015
Aprovació certificació núm. 1 obres de rehabilitació integral i reforma de l’edifici
de Cal Fanxico

PLE ORDINARI
12 DE SETEMBRE DE 2016 - ACTA 7/2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària 5/2016, de 2-7-2016
Lectura i aprovació de l’acta de la sessió extraordinària 6/2016, de 29-7-2016
Aprovació provisional modificació puntual per a la transformació d’usos del polígon
PAU-BOL-1 (la Torre)
Aprovació provisional modificació puntual PAU-BOL-2, C/Alcalde Bonet per construcció
cases protecció oficial
Aprovació definitiva dels Comptes de l’Ajuntament de Bolvir de l’exercici 2015
Aprovació inicial Pressupost i plantilla de personal per l’exercici 2017
Aprovació projecte urbanització del Pla Parcial Urbanístic en sòl urbanitzable delimitat
PPU-BOL-2 (àrea de desenvolupament econòmic, Les Esqueres)
Modificació Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa de la Llar d’infants
Donar compte de la clausura definitiva del cementiri vell, ubicat al costat de l’església
de Santa Cecília
Donar compte de l’adjudicació definitiva del contracte d’obres d’adequació i
soterrament de serveis del Carrer Ciutadella a ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS SLU
Adhesió a les iniciatives de Desenvolupament Local del Consell Comarcal.
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PLE EXTRAORDINARI
21 D’OCTUBRE DE 2016 - ACTA 8/2016
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària 7/2016, de 12-9-2016
Aprovació provisional modificació puntual per a la transformació d’usos del polígon
PAU-BOL-1 (la Torre)
Aprovació provisional modificació puntual PAU-BOL-2, C/Alcalde Bonet per construcció
cases protecció oficial
Aprovació certificació obres de rehabilitació integral i reforma de l’edifici de Cal
Fanxico
Aprovació certificació obres adequació i soterrament de serveis publics al carrer
Ciutadella

PLE ORDINARI
11 DE NOVEMBRE DE 2016 - ACTA 9/2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lectura i aprovació de l’acta de la sessió extraordinària 8/2016, de 21-10-2016
Aprovació definitiva Pressupost i plantilla de personal per l’exercici 2017
Acord criteri per col·laboracions i donacions sol·licitades a l’ajuntament
Acord de llicència d’ús gratuït de CIVICITI per la gestió i foment de la democràcia
participativa a Bolvir
Moció presentada pel grup municipal Endavant Cerdanya de suport al referèndum, al
procés constituent i als ens locals i electes investigats per processos relacionats amb la
sobirania
Aprovació certificacions de les obres de rehabilitació integral i de reforma de Cal
Fanxico, i de les obres d’adequació i soterrament de serveis públics del Carrer
Ciutadella
Donar compte al Ple de l’adjudicació de la parcel.la 4 de Sallens a ALPINA 1200 I SL.
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