ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI MUNICIPAL DE DATA 22 DE
DESEMBRE DE 2014
Identificació de la sessió:
Legislatura: 2011-2015
Caràcter: ordinària
Lloc: sala Ple
Hora: 21:00
Llista d’assistents:
Sr. Francisco Verdera Rosell, que presideix la sessió per delegació de l´alcaldepresident segons Decret d´Alcaldia de data 22 de desembre de 2014.
Sr. Carles Mateu Duran
Sr. Xavier Perpinyà Colomer
Sr. Joan Albamonte Ventayol
Sra. Sònia Hernàndez Torres
Sra. Eva Rossell Teixidó
Sra. Maria Perramon Mir
Sra. Raquel Costa Iglesias, secretària-interventora de la Corporació que en dóna fe.
Excusen la seva absència:
Sr. Marc Prat Arrey, alcalde
Sr. David Salamó Casals
S’obra la sessió per la Presidència a les 21:00 hores i comprovada per la secretària
l’existència del quòrum suficient perquè pugui ser iniciada la sessió en primera
convocatòria, es procedeix a conèixer els assumptes inclosos en l’ordre del dia.

ORDRE DEL DIA:
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE DATA 14 DE
NOVEMBRE DE 2014.
2.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT NÚMERO 8/2014,
MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS
3.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ESTATUTS DEL CONSORCI DE TURISME
DE LA VALL DE RIBES
4.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ ESTATUTS CONSELL D´INICIATIVES LOCALS PER
AL MEDI AMBIENT DE LES COMARQUES DE GIRONA (CILMA)
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5.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ ESTATUTS REGULADORS DE CONSORCI PER A
LA PROTECCIÓ I LA GESTIÓ DELS ESPAIS D´INTERÈS NATURAL DEL RIPOLLÈS
(CEINR)
6.- APROVACIÓ DECÀLEG DE BONES PRÀCTIQUES DE LA COMUNICACIÓ
LOCAL PÚBLICA
7.- PROPOSTA DE RATIFICACIO DEL DECRET D´ALCALDIA DE DATA 20 DE
NOVEMBRE DE 2014 DE SUBSTITUCIÓ DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE
DELIMITACIÓ MUNICIPAL
8.- DONAR COMPTE DELS INFORMES DE SEGUIMENT I EXECUCIÓ DEL PLA
D´AJUST CORRESPONENTS AL SEGON I TERCER TRIMESTRE DE 2014 I ELS
INFORMES DE MOROSITAT CORRESPONENTS AL SEGON I TERCER
TRIMESTRE DE 2014
9.- DONAR COMPTE DE LES RENOVACIÓ I/O AMPLIACIONS DE LES PÒLISSES
DE CRÈDIT DE LA RESIDÈNCIA PER A LA GENT GRAN
10.- MOCIÓ DE DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT PEL 9N
11.- MOCIÓ DE REBUIG A LES PREVISIONS DELS PRESSUPOSTOS GENERALS
DE L´ESTAT DE L´ANY 2015 EN INVERSIONS A LA COMARCA DEL RIPOLLÈS
12.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
13.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JGL
14.- TORN OBERT DE PARAULA
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE DATA 14 DE
NOVEMBRE DE 2014
Sotmesa l’acta de la sessió anterior a consideració dels membres del plenari
municipal, aquesta s’aprova per unanimitat.
2.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT NÚMERO 8/2014,
MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS
Mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 15 de desembre de 2014 s’inicia l’expedient per
a l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant transferència de crèdits número
8/2014.
Per poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen a continuació, per a
les quals no hi ha en el pressupost ordinari actual consignació pressupostària, s’ha de
tramitar l’expedient de transferència de crèdits entre partides de despesa de diferent
vinculació jurídica i de diferents grups de funció, que cal finançar mitjançant baixa de
partides de despesa que poden minorar-se, amb subjecció a les disposicions vigents.
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Increment en partides de despeses:
PARTIDA

NOM

PROPOSTA
CONSIGNACIÓ

321.47201
459.62200
920.22602

Aportació llar infants ordinari
Façana ajuntament i lavabos pavelló
Publicitat i propaganda

2.487,57 €
5.671,79 €
4.791,82 €

DE

Total altes crèdits : 12.951,18 €
Partides de despeses que es disminueixen:
PARTIDA

NOM

PROPOSTA
CONSIGNACIÓ

161.21000
164.21200
165.21002
162.22799
231.46500
337.48000

Clavegueram
Conservació i reparació cementiri
Reparació enllumenat
Runes
Assistent social i treballadora social
Subvenció entitats

358,34 €
1.000,00 €
2.889,72 €
215,00 €
3.449,16 €
5.028,96 €

DE

Total finançament: 12.951,18 €

Atès que la Secretària-Interventora ha emès els corresponents informes favorables.
Atès el que estableixen els articles 179 i 180 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
articles 34 a 38 del RD 500/1990 i article 11 de les bases d´execució del pressupost.
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR l’expedient de transferencia de crèdit número 8/2014, per import
de 12.951,18 € que cal finançar mitjançant la baixa de partides de despesa que
poden minorar-se, de conformitat amb el detall exposat a la part expositiva anterior.
SEGON.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà
del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per
resoldre-les.
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Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal,
aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.
En aquest moment s´incorpora a la sessió Plenària la regidora, Sra. Sònia Hernàndez.
3.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ESTATUTS DEL CONSORCI DE TURISME
DE LA VALL DE RIBES
Amb la publicació de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), concretament en la Disposició Final
Segona modifica la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, per incloure una
nova Disposició Addicional Vintena que regula el règim jurídic dels consorcis.
La Disposició Transitòria Sexta de la LRSAL regula el règim transitori pels consorcis,
fixant el termini de 1 any des de la seva entrada en vigor, per adaptar els estatuts dels
consorcis a la referida Llei.
Posteriorment amb la publicació de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, en els seus
articles 12, 13, 14 i 15, es regula la separació, dissolució i la liquidació dels consorcis i
estableix un termini de 6 mesos perquè els consorcis que ja estiguessin creats adaptin
els seus estatuts de conformitat amb els anteriors articles.
L’article 10 i 25 dels Estatuts del Consorci de Turisme de la Vall de Ribes estableix que
el Consell Plenari és qui té competència per aprovar i modificar estatuts, sens perjudici
de la necessitat també de l’aprovació per cada un dels ens consorciats de conformitat
amb l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny.
A data d’avui formen part del Consorci de Turisme de la Vall de Ribes els següents
membres: Ajuntament de Ribes de Freser, Ajuntament de Planoles, Ajuntament de
Toses, Ajuntament de Pardines, Ajuntament de Campelles, Ajuntament de Queralbs,
Col·lectiu d’Artesans de la Vall de Ribes, Unió de Botiguers de Ribes de Freser, Els
Fogons de la Vall de Ribes, Patronat de la Vall de Ribes, Gremi de Carnissers i
Tocinaires, Associació de Càmpings Vall de Ribes, Associació Vall de Ribes Turisme
Rural i Associació Turisme Actiu Vall de Ribes.
L’article 1 i 5 dels Estatuts del Consorci de Turisme de la Vall de Ribes estableix que
en tot allò no previst en els estatus s’aplicarà la legislació vigent en matèria de règim
local.
De conformitat amb el que disposen els articles 57 i 87 de la Llei 4/1985, de 2 d’abril,
reguladora e les Bases de Règim Local; l’article 271 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, els articles 160, 312 a 324 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i els articles 114 i 115
de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
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És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació dels estatuts reguladors del
Consorci de Turisme de la Vall de Ribes en la forma que consten a l´expedient.
Concretament es modifiquen els articles següents:
article 1 - Constitució, naturalesa i personalitat jurídica, article 18 - El SecretariInterventor General i tresorer, article 20 - Personal al servei del Consorci, modificació
del TÍTOL IV de Separació i dissolució del Consorci per Separació, dissolució i
liquidació del Consorci, article 26 – Separació, article 27 – Dissolució i també es
modifica l´apartat segon de l´article 1 de la Disposició Transitòria Única.
SEGON.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA la modificació estatutària per un
període de 30 dies hàbils, mitjançant anuncis que s’inseriran en el BOP, el DOGC i al
tauler d’anuncis de la corporació, als efectes de poder formular les reclamacions,
al·legacions, suggeriments i/o objeccions que es considerin pertinents.
TERCER.- DISPOSAR que una vegada transcorregut el termini establert d’informació
pública sense la presentació de reclamacions, al·legacions, suggeriments i/o
objeccions, s’entendrà definitivament aprovada la modificació estatutària sense més
tràmit i sense perjudici de la seva publicació íntegre en els butlletins oficials
corresponents.
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a l´Ajuntament de Planoles.
CINQUÈ.- AUTORITZAR a l’Ajuntament de Planoles perquè es faci càrrec de fer la
publicació dels anuncis de modificació dels estatuts corresponents i perquè procedeixi
a publicar en el BOP de Girona tot el text dels estatuts amb totes les modificacions
aprovades fins a la data.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal,
aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.
4.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ ESTATUTS CONSELL D´INICIATIVES LOCALS
PER AL MEDI AMBIENT DE LES COMARQUES DE GIRONA (CILMA)
L'aprovació de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració Local (LRSAL), ha suposat l'obligació que les entitats que integren el
sector públic local, com és el cas del CILMA, quedin classificades en tres grups,
atenent a una sèrie de característiques (nombre de treballadors, necessitat o no de
finaçament públic, volum d'inversió, característiques del sector, etc), classificació de la
que s'en deriven diverses determinacions, entre elles, pel que afecta al CILMA, el
nombre màxim de membres del seu òrgan de govern.
La Diputació de Girona, Administració territorial a la qual el CILMA ha quedat
vinculada, ha adoptat un acord en el que classifica el CILMA en el Grup 1 dels
anteriorment esmentats, i ha fixat que el nombre màxim de membres del seu òrgan de
govern ha de ser de 15 persones.
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Com sigui que el CILMA preveu en els seus Estatuts que la Junta Executiva està
formada per 18 membres, i que l'esmentada LRSAL dóna un termini d'adaptació dels
Estatuts fins al 31 de desembre de 2014, resulta necessari iniciar el procés per dur a
terme les modificacions necessàries en aquest aspecte.
Tanmateix, l'obertura d'un procés de modificació dels Estatuts ofereix l'oportunitat
d'aprofitar l'ocasió per canviar alguns punts de caire més operatiu, en base a
l'experiència dels anys de funcionament de l'Associació, en els que determinats
aspectes s'han observat com a inconvenients o simplement susceptibles de millora.
En virtut de l'anterior, es proposa modificar els Estatuts no sols pel que fa al màxim de
persones que poden formar la Junta Executiva, sinó també a qüestions relatives a
l'aprovació de les actes, al quòrum de constitució de Junta Executiva i Assemblea
General, al quòrum d'aprovació en cas de modificació d'estatuts i altres acords
d'especial trascendència, a la possibilitat de delegació del vot per a sessions
concretes, i al repartiment de facultats entre Assemblea, Junta Executiva i President.
Atès el que estableix l´article 87, de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les
bases de règim local (LRBRL); articles 269 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i del règim local de
Catalunya (TRLMRLC); articles 312 a 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny (ROAS); article 6.5 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú i la Disposició addicional 20a. de la Llei 27/2013,
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local.
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació dels Estatuts del Consell
d´Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA), en la
forma que consten a l´expedient.
SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública encarregant al CILMA la
realització, en nom de l’Ajuntament de Ribes de Freser, dels tràmits d’informació
pública de l’acord de modificació dels estatuts i la seva publicació una vegada aprovats
definitivament, amb la finalitat de centralitzar el procediment habilitant i facultant
expressament al Consorci per a la signatura dels documents que siguin necessaris.
TERCER.- En el supòsit que durant el termini d'informació pública no es presentin
al·legacions i/o reclamacions l'acord esdevindrà definitiu.
QUART.- Facultar, tan àmpliament com en dret fora menester a l´Alcalde-President, Sr.
Marc Prat Arrey, per a la signatura de quants documents siguin necessaris per a
l´execució del present acord.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal,
aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.
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5.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ ESTATUTS REGULADORS DE CONSORCI PER A
LA PROTECCIÓ I LA GESTIÓ DELS ESPAIS D´INTERÈS NATURAL DEL
RIPOLLÈS (CEINR)
En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5616 de data 27 d'abril de
2010 es va publicar el Text Refós dels Estatuts Reguladors del Consorci per a la
Protecció i la Gestió dels Espais d'Interès Natural del Ripollès, amb l'objecte de
preservar, millorar, difondre i gestionar el patrimoni natural i el seguiment de les
activitats compatibles amb les funcions que compleixen els espais d'interès natural.
L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) obliga a una adaptació estatutària que
cal adoptar dins d’aquest exercici i que comporta, entre altres, l’adscripció del Consorci
a un dels ens que en formen part (DA 20 de la Llei 30/1992, en la redacció donada per
la LRSAL) essent inicialment el Consell Comarcal del Ripollès; això no obstant, es
preveu també en la proposta d’estatuts que en l’eventual canvi d’adscripció s’atendrà
igualment als criteris normatius de prioritat previstos normativament i referits en
qualsevol cas al primer dia de l’exercici pressupostari.
La determinació d’adscriure aquest Consorci al Consell Comarcal del Ripollès és fruit
d’un seguit de converses amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, en què finalment el Director
General Medi Natural i Biodiversitat emet un ofici al Consorci, de data 19 de setembre
de 2014, en el qual es considera que d’acord amb els criteris que s’expliciten a la Llei
27/2013, de 27 de desembre, pertoca al Consell Comarcal del Ripollès ser
l’administració pública a la que hauria d’estar adscrit el Consorci.
Amb la modificació estatutària per l’adaptació a la LRSAL, s’ha proposat també
l’adaptació dels estatuts respecte d’altres actualitzacions legals, de modificació en el
règim, organització i funcionalment intern.
Vist l’article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
(LRBRL) preveu la constitució de consorcis amb altres administracions per a fins
d’interès comú.
D’acord amb els articles 269 i següents del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) preveuen
aquesta entitat pública de caràcter associatiu i regula, entre altres, el règim i els
estatuts.
Vistos els articles 312 a 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS) que regulen reglamentàriament i
per tant amb un major detall aquests ens. Concretament l’article 322 del Reglament
relatiu a la modificació dels estatuts del consorci preveu que s’adopta amb l’acord previ
del seu òrgan superior de govern, que ha de ser ratificada pels ens, les
administracions i altres entitats consorciades i acordada amb les mateixes formalitats
per a l’aprovació previst al seu torn als articles 313 i següents.
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D’acord amb l’article 6.5. de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú contempla aquista
organització i la Disposició Addicional 20a de la Llei, introduïda per la Llei 27/2013, de
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local estableix que
els estatuts del consorci han de determinar l’administració pública d’adscripció
d’aquest amb els criteris de prioritat que s’hi estipulen i disposa que estan subjectes al
règim pressupostari, de comptabilitat i control d’aquest ens d’adscripció. Determina
també que el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral procedent
exclusivament d’una reassignació de llocs de treball de les administracions participants
essent el règim jurídic el d’adscripció i les retribucions com a màxim equivalents als
d’aquella.
Tenint en compte la Disposició transitòria 6a de la LRSAL preveu un règim transitori
d’adaptació d’un any i disposa que el nou règim pressupostari, comptable o de control
serà aplicable a partir de l’1 de gener de 2015.
La modificació dels Estatuts requereix el quòrum de majoria absoluta del nombre legal,
d’acord amb el que preveu l’article 47.2.g) de la LRBRL i 313.2. ROAS i amb els
estatuts reguladors.
Tenint en compte els articles 12 a 15 de la llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa els quals
regulen la separació, dissolució i liquidació dels consorcis i estableix un termini de 6
mesos perquè els consorcis que estiguessin creats adaptin els seus estatuts de
conformitat a aquests articles.
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació dels estatuts reguladors del Consorci per
a la Protecció i Gestió dels Espais d'Interès Natural del Ripollès publicats en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5616 de data 27 d'abril de 2010, d’acord
amb el text que figura adjunt.
SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública encarregant al CEINR la
realització, en nom de l’Ajuntament de Ribes de Freser, dels tràmits d’informació
pública de l’acord de modificació dels estatuts i la seva publicació una vegada aprovats
definitivament, amb la finalitat de centralitzar el procediment habilitant i facultant
expressament al Consorci per a la signatura dels documents que siguin necessaris.
TERCER.- Disposar que si transcorregut el termini d'informació pública i d'audiència
als interessats no s'han presentat al·legacions, reclamacions, objeccions i/o
suggeriments a la redacció de la modificació dels estatuts aprovada inicialment,
aquesta esdevindrà aprovada definitivament sense necessitat d'ulterior acord i sense
perjudici de la resolució que es dicti per a la seva publicació en els respectius butlletins
oficials.
QUART.- RATIFICAR el present acord en la propera sessió Plenària que es celebri.
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CINQUÈ.- COMUNICAR el present acord a les parts interessades a fi i efectes
oportuns.

Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal,
aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.
6.- APROVACIÓ DECÀLEG DE BONES PRÀCTIQUES DE LA COMUNICACIÓ
LOCAL PÚBLICA
Atès que l'article 69 de la Llei de Bases de Règim Local estableix que:
“ Les corporacions locals han de facilitar la informació més àmplia sobre la seva
activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida local.
Les formes, els mitjans i els procediments de participació que les corporacions
estableixin en l’exercici de la seva potestat d’autoorganització no poden en cap
cas disminuir les facultats de decisió que corresponen als òrgans
representatius regulats per la llei “.
Atès que aquest mandat legal requereix, per tant, que els mitjans de comunicació
locals de titularitat pública (premsa escrita, ràdio, televisió, webs municipals i
ciutadanes) respectin els principis que van inspirar el Decàleg de Bones Pràctiques de
la Comunicació Local Pública realitzat pel laboratori de Comunicació de la UAB i que
coincideixen amb els del Código Deontológico de la Federación de Asociaciones de
Periodistas de España i amb els del Codi Deontològic del Col·legi de Periodistes de
Catalunya i que reproduïm a continuació:
1- Han
d’actuar
com
a
elements
cohesionadors
del
municipi:
Han de fer «poble» o «ciutat» fomentant la identitat local, donant a conèixer els
seus orígens, les mobilitats, les diferents condicions socials de les dones i
homes que amb les seves actuacions i relacions donen vida plural a cada
municipi, les tradicions i les activitats quotidianes: econòmiques, culturals,
socials, polítiques… i els projectes de futur.
2- Han
d’informar
d’una
manera
veraç,
plural
i
transparent:
Han de donar compte de la gestió que fa l’equip de govern mostrant les
diferents sensibilitats polítiques que s’han expressat a les urnes. A través de la
crònica periodística del ple municipal, han d’explicar les diferents propostes
d’actuació i reflectir els punts de vista dels diferents grups polítics representats i
les votacions emeses.
3- Han
de
ser
un
referent
informatiu
per
a
la
ciutadania
Els professionals responsables dels mitjans de comunicació local de titularitat
pública han de poder consolidar-los d’acord amb les característiques de cada
municipi i amb una periodicitat regular (diària, setmanal, quinzenal o mensual).
Han d’oferir alternatives informatives plurals davant la resta de mitjans locals,
autonòmics o nacionals. No han d’estar supeditats als canvis que es produeixin
als equips de govern o cada vegada que se celebrin eleccions. En períodes
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electorals, han de ser un vehicle comunicatiu clarificador de les diferents
opcions polítiques.
4- Han de fomentar el debat públic per a la participació democràtica:
Els mitjans de comunicació escrits han de donar un tractament periodístic
professional a les informacions i han d’inserir espais d’opinió dels càrrecs
electes, dels grups polítics, de tècnics especialitzats, de representants de les
organitzacions de la societat civil i de les persones que hi vulguin intervenir.
L’editorial ha de reflectir l’opinió de la publicació i no ha d’estar signat per
l’alcalde o alcaldessa. En els mitjans audiovisuals s’ha de fomentar tertúlies i
programes de debat plurals. A través d’Internet, s’han de promoure consultes
populars, fòrums, etc., a més d’oferir solucions fàcils a problemes concrets i
tràmits burocràtics.
5- Han de promoure les activitats de la societat civil i l’associacionisme:
Els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de potenciar
l’associacionisme i la iniciativa social mitjançant la publicació o difusió de totes
les activitats que realitzen les organitzacions de la societat civil, especialment a
través de l’agenda d’activitats o d’altres formats informatius.
6- Han
d’evitar
el
partidisme
i
la
manca
de
professionalitat:
Mitjançant un tractament contrastat i al més complet possible de les principals
informacions, donant veu als diferents protagonistes, retent comptes de la
gestió realitzada i fomentant la participació ciutadana. Els mitjans no es poden
utilitzar com a eina de propaganda política del partit o la coalició que deté el
poder.
7- Han
de
despertar
l’interès
de
la
ciutadania:
Mitjançant la utilització d’un llenguatge clar, precís, respectuós amb la diversitat
d’homes i dones de les diverses procedències i condicions socials que donen
vida al municipi, a l’abast del gran públic, amb titulars entenedors i atractius.
Han de generar procediments que afavoreixin la identificació i la implicació de
la ciutadania en la informació i la participació democràtica.
8- Han d’estar dotats dels recursos humans i tècnics necessaris:
Han de tenir professionals que rebin una remuneració adient a les tasques que
realitzen i que disposin dels recursos tècnics necessaris, sempre respectant
el Codi Deontològic que regeix la professió periodística.
9- Han de funcionar a través d’òrgans de gestió participatius:
Els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de funcionar amb
estructures organitzatives –consells editorials o consells d’administració– que
garanteixin la professionalitat de les persones que hi treballen i la participació
del conjunt del consistori, de les organitzacions de la societat civil i de la
ciutadania local.
10- S’han de gestionar ajustant-se a les possibilitats econòmiques de cada
municipi:
Les institucions o organismes públics que gestionin els mitjans de comunicació
local de titularitat pública han de dissenyar plans municipals de comunicació a
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partir d’un diagnosi i una anàlisi de la situació comunicacional local i han de
definir els objectius que s’han d’assolir establint els recursos humans i tècnics i
les dotacions econòmiques necessaris, sempre d’acord amb les possibilitats i
necessitats de cada municipi.
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR el Decàleg de Bones pràctiques de la comunicació local pública,
en la forma que consta a l´expedient i que s´ha reproduït en la part expositiva anterior.
SEGON.- COMUNICAR el present acord al Departament de Periodisme i de Ciència
de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, a fi i efectes oportuns.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal,
aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.
7.- PROPOSTA DE RATIFICACIO DEL DECRET D´ALCALDIA DE DATA 20 DE
NOVEMBRE DE 2014 DE SUBSTITUCIÓ DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE
DELIMITACIÓ MUNICIPAL
Vist el decret d´alcaldia de data 20 de novembre de 2014, que es transcriu literalment
a continuació:
" D’acord amb el que preveu l’art 28.01 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 Govern
de la Generalitat ha d’impulsar l’elaboració del mapa municipal i comarcal de
Catalunya, documents cartogràfics que determinen els límits territorials dels termes
municipals i de les demarcacions comarcals i que s’ajusten al que resulti dels
expedients de delimitació i d’atermament entre els diferents municipis limítrofs.
A aquest efecte, es va procedir a iniciar l’elaboració dels mapes municipals de Ribes
de Freser, Ogassa, Queralbs, Planoles i Pardines, motiu pel qual es va nomenar
mitjançant acord adoptat pel Plenari Municipal en sessió celebrada en data 14 de maig
de 2012, una comissió de delimitació municipal formada per l’alcalde i dos regidors, un
tècnic i el secretària de la Corporació, d’acord amb el que preveu l’art 28.1 del Decret
244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació
territorial dels municipis, de les entitats descentralitzades i de les mancomunitats dels
municipis.
Atès que la secretària accidental de l’Ajuntament de Ribes de Freser, Sra. Núria
Charques Grífol, ha cessat en el càrrec i ha pres possessió com a secretàriainterventora amb habilitació de caràcter nacional, la Sra. Raquel Costa Iglesias.
Atès que el tècnic municipal, Sr. Joan Tenas, ha cessat en el càrrec i que actualment
ocupa aquest lloc el Sr. Xavier Rico.
Atès que cal procedir a la substitució d´aquests membres en la comissió de delimitació
municipal, i per això
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HE RESOLT:
PRIMER.- NOMENAR com a secretària de la comissió de delimitació a la secretàriainterventora de l´Ajuntament de Ribes de Freser, Sra. Raquel Costa Iglesias, en
substitució de la Sra. Núria Charques Grífol.
SEGON.- NOMENAR com a tècnic de la comissió de delimitació al tècnic municipal,
Sr. Xavier Rico, en substitució del Sr. Joan Tenas.
TERCER.- COMUNICAR la present resolució a la Direcció General d’Administració
Local del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de
Catalunya, a fi i efectes oportuns.
QUART.- RATIFICAR la present resolució en la propera sessió Plenària que es
celebri.“
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- RATIFICAR el Decret de l'Alcaldia de data 20 de novembre de 2014, en els
termes que s´ha transcrit a la part expositiva anterior.
SEGON.- COMUNICAR el present acord a les parts interessades a fi i efectes
oportuns.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal,
aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.
8.- DONAR COMPTE DELS INFORMES DE SEGUIMENT I EXECUCIÓ DEL PLA
D´AJUST CORRESPONENTS AL SEGON I TERCER TRIMESTRE DE 2014 I ELS
INFORMES DE MOROSITAT CORRESPONENTS AL SEGON I TERCER
TRIMESTRE DE 2014
Atès el que estableix l´Ordre HAP/2015/2012, d´1 d´octubre, pel que es desenvolupen
les obligacions de subministrament d´informació previstes a la Llei 2/2012, de 27
d´abril, d´Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, concretament el seu article
3, el qual determina que s´elevaran al Ple per al seu coneixement, els informes de
seguiment i execució del Pla d´ajust i també, els informes de morositat.
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
En aquest sentit, es dóna compte al Plenari Municipal dels informes corresponents al
segon i tercer trimestre de 2014 de seguiment i execució del Pla d´ajust i els informes
de morositat, en la forma que consten a l´expedient.
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9.- DONAR COMPTE DE LES RENOVACIÓ I/O AMPLIACIONS DE LES PÒLISSES
DE CRÈDIT DE LA RESIDÈNCIA PER A LA GENT GRAN
Es dóna compte al Plenari Municipal de l´acord adoptat per la Junta de Govern Local
en sessió celebrada en data 12 de desembre de 2014 i que es transcriu literalment a
continuació:
“Atès que l’ajuntament ha sol·licitat oferta a les diferents entitats bancàries per tal de
renovar les pòlisses de tresoreria existents a l´Ajuntament i a l´OO.AA de la residència.
Atès que la pòlissa de la residència de 50.000,00 euros venç el dia 16 de desembre de
2014.
Ateses les ofertes presentades per diferents entitats bancàries i que consten a
l´expedient.
Vist l’informe de Secretaria referent a la concertació/renovació de l’operació de
tresoreria.
Atesa la potestat que s’atorga pel Ple de data 31.1.2012 a la JGL per l’autorització i
renovació de les pòlisses de tresoreria i el que estableix el RD Legislatiu 2/2004, del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals:

La Junta de Govern Local per unanimitat de tots els seus membres assistents, ha
adoptat, entre d’altres, els següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la renovació i ampliació de l´operació de tresoreria de la residència
per a la gent gran, amb un import total de 100.000,00 euros, pel desajust temporal que
es produeix a la tresoreria de la residència,
SEGON.- Autoritzar a l’alcalde, Sr. Marc Prat Arrey, per a la signatura de concertació
i quants altres documents sigui menester per la formalització d’aquesta operació de
tresoreria amb l’oferta més avantatjosa d’acord
amb l’informe de secretaria
intervenció
TERCER.- Aprovar la formalització de la renovació i ampliació de la pòlissa amb
l’Entitat BANC SABADEL amb les següents condicions:
-

Límit Import: 100.000,00 €.
Tipus d´interès inicial: 2,58%
Revisió tipus interès: EURIBOR a 3 mesos + 2,50%
Comissió d’obertura: 0,50%.
Comissió d’estudi: 0,00%.
Comissió de no disponibilitat: 0,15% trimestral
Termini: 12 mesos
Intervenció: Secretari de l’ajuntament
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QUART.- Comunicar al Departament d’Economia i Finances, Direcció General de
Política Financera, de la Generalitat de Catalunya, la concertació d’aquesta operació.
CINQUÈ.- Comunicar el present acord a les parts interessades a fi i efectes oportuns.
SISÈ.- Donar Compte del present acord en el proper Ple que es celebri “.
10.- MOCIÓ DE DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT PEL 9N
Aquest punt de l´ordre del dia es deixa damunt la taula per ser tractat, si s´escau, en la
propera sessió Plenària que es celebri.

11.- MOCIÓ DE REBUIG A LES PREVISIONS DELS PRESSUPOSTOS GENERALS
DE L´ESTAT DE L´ANY 2015 EN INVERSIONS A LA COMARCA DEL RIPOLLÈS
Els pressupostos generals de l´estat espanyol per a l´any 2015 castiguen novament
Catalunya, destinant-hi només un 9,5% de les inversions totals, una dècima menys
que l´any 2014 i molt lluny del 19% que suposa l´aportació catalana al PIB estatal.
Aquesta situació palesa novament la tendència de l´Estat espanyol a no invertir a
Catalunya.
Els pressupostos de 2015 reserven per a Catalunya 1.072,26 milions d´euros en
inversions no regionalitzables, dels quals només 53,34 milions d´euros es destinaran a
les comarques gironines.
La situació de la nostra comarca és encara més dramàtica, ja que la previsió dels
pressupostos en inversions al Ripollès és anecdòtica i testimonial, d´únicament 20.000
euros.
Aquesta quantitat de 20.000 euros es distribueix entre els tres grans projectes viaris de
Foment a la comarca – el túnel de Toses, la variant de Ribes de Freser i el nou traçat
de la N-260 entre Campdevànol i Olot – els quals perceben la quantitat simbòlica de
5.000 euros cadascun d´ells, i la redacció de l´estudi informatiu de l´Eix Pirinenc entre
Olot i Ripoll que percebrà 5.000 euros més.
El Ripollès cau en l´oblit i l´Estat abandona inversions vitals per al desenvolupament
de la nostra comarca, reclamades històricament des del territori. És evident que el
Ripollès necessita millorar, ser competitiu per poder créixer i aquest creixement passa
de forma obligada per una millora en les comunicacions, en la xarxa viària i en la línia
de ferrocarril entre Barcelona i Puigcerdà, d´una importància cabdal per al nostre
desenvolupament econòmic.
El Ripollès necessita créixer econòmicament, ser competitiu i atractiu per a inversions,
tant den capital financer com en capital humà. Cal que la nostra comarca se situï entre
les capdavanteres de Catalunya, hem de poder oferir la nostra riquesa gastronòmica,
cultural i paisatgística a la resta del món i als nostres ciutadans; hem d´aconseguir una
comarca atractiva per visitar, per viure-hi i per invertir-hi. I això requereix,
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indubtablement, la millora de les comunicacions i de les infraestructures que obrin el
Ripollès al seu entorn més immediat.
Cal traduir en inversions les aportacions que la nostra comarca fa a l´Estat.
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Mostrar el desacord total amb les inversions previstes en els pressupostos
generals de l´Estat per a l´any 2015 per a la comarca del Ripollès, per ser del tot
insuficients.
SEGON.- Reclamar al Govern estatal l´execució de les inversions urgents per al
Ripollès – les millores de la N-152, de la N-260, del túnel de Toses i el desdoblament
de la via ferrocarril de Barcelona a Puigcerdà - i la seva inclusió en el tràmit
parlamentari d´aprovació dels pressupostos per al 2016.
TERCER.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès.
QUART.- Traslladar aquest acord a tots els partits representats al Congrés dels
Diputats i al Senat.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal,
aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.
12.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
Es dóna compte al Plenari Municipal dels Decrets d’Alcaldia compresos entre el
número 307 i el número 430 de 2014, ambdós inclosos.
13.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JGL
Es dóna compte al Plenari Municipal dels acords adoptats per la Junta de Govern
Local durant el període comprès entre el dia 11 de novembre i el dia 24 de novembre
de 2014, ambdós inclosos

14.- TORN OBERT DE PARAULA
El President cedeix el torn de paraula al regidor, Sr. Xavier Perpinyà, el qual comenta
el que proper 31 de desembre es farà la IX edició de la cursa de Sant Silvestre i que
enguany, es preveu una participació de 350 participants. També aprofita l´ocasió per
agrair la col.laboració dels voluntaris que participen cada any en l´organització
d´aquesta cursa i en especial, la col.laboració del Sr Jordi Verni.
Seguidament el regidor, Sr. Carles Mateu comenta que també el dia 31 de desembre,
a partir de la 1:00 de la matinada i al Teatre tindrà lloc el ball de fi d´any, que organitza
el grup de grallers i geganters de Ribes de Freser. Destaca que l´entrada és gratuïta.
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Sense més assumptes a tractar, a les 21:30 hores s’aixeca la sessió que jo com a
secretària en dono fe.
La Secretària,

L’Alcalde,

Raquel Costa Iglesias

Marc Prat Arrey
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