ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI MUNICIPAL DE DATA 23 DE
FEBRER DE 2015
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Identificació de la sessió:
Legislatura: 2011-2015
Caràcter: ordinària
Lloc: sala Ple
Hora: 21:00
Llista d’assistents:
Sr. Marc Prat Arrey
Sr. Francisco Verdera Rosell
Sr. Carles Mateu Duran
Sr. Xavier Perpinyà Colomer
Sr. David Salamó Casals
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.
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
DESEMBRE DE 2014

22 DE

2.- DONAR COMPTE DE L´INFORME DE SEGUIMENT I EXECUCIÓ DEL PLA
D´AJUST CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2014
3.- DONAR COMPTE DE L´INFORME TRIMESTRAL DE TRESORERIA SOBRE EL
COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS PEL PAGAMENT DE LES
OBLIGACIONS CORRESPONENT AL 4RT TRIMESTRE DE 2014
4.- APROVACIÓ COMPTES DE RECAPTACIÓ EXERCICI 2014
5.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L´AJUNTAMENT I
DEL SEU ORGANISME AUTÒNOM RESIDÈNCIA PER A LA GENT GRAN,
CORRESPONENT A L´EXERCICI DE 2014

6.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT NÚMERO 1/2015,
MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS
7.- APROVACIÓ PADRÓ IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA,
ANY 2015
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8.APROVACIÓ
ORDENANÇA
REGULADORA
DE
ELECTRÒNICA DE L´AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER

L´ADMINISTRACIÓ

9.- APROVACIÓ DECLARACIÓ ARBRE D´INTERÈS LOCAL
10.- APROVACIÓ NOMENAMENT SECRETÀRIA JUTJAT DE PAU I REGISTRE
CIVIL
11.- RATIFICACIÓ DECRET D´ALCALDIA D´ADHESIÓ DE L´ÀMBIT TERRITORIAL
DEL MUNICIPI DE RIBES DE FRESER AL GRUP D´ACCIÓ LOCAL ASSOCIACIÓ
PER LA GESTIÓ DEL PROGRAMA LEADER RIPOLLÈS GES BISAURA
12.- RATIFICACIÓ ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN
SESSIÓ CELEBRADA EN DATA 7 DE GENER DE 2015 I APROVACIÓ
MODIFICACIÓ ESTATUTS CONSORCI LOCALRET
13.- RATIFICACIO DECRET D´ALCALDIA DE DELEGACIÓ DE LA POTESTAT
SANCIONADORA A XALOC
14.- APROVACIÓ MOCIÓ DE DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT PEL 9N
15.- APROVACIO MOCIÓ DE SUPORT A LA DECLARACIÓ DEL COMERÇ CATALÀ
EN DEFENSA DEL MODEL PROPI DEL PAÍS
16.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JGL
17.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
18.- TORN OBERT DE PARAULA

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE DATA 22 DE
DESEMBRE DE 2014
Sotmesa l’acta de la sessió anterior a consideració dels membres del plenari
municipal, aquesta s’aprova per unanimitat.
2.- DONAR COMPTE DE L´INFORME DE SEGUIMENT I EXECUCIÓ DEL PLA
D´AJUST CORRESPONENTS AL QUART 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.
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En aquest sentit, es dóna compte al Plenari Municipal de l´informe corresponent al
quart trimestre de 2014 de seguiment i execució del Pla d´ajust, en la forma que
consta a l´expedient.
3.- DONAR COMPTE DE L´INFORME TRIMESTRAL DE TRESORERIA SOBRE EL
COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS PEL PAGAMENT DE LES
OBLIGACIONS CORRESPONENT AL 4RT TRIMESTRE DE 2014
Es dóna compte de l´informe emès per la Secretària-interventora, sobre el compliment
dels terminis previstos pel pagament de les obligacions, corresponent al 4rt trimestre
de 2014, el qual es transcriu literalment a continuació:
“ INFORME D´INTERVENCIÓ
Informe TRIMESTRAL sobre el compliment dels terminis previstos pel pagament de
les obligacions adreçat al Ple de la Corporació i proposta d’acord/dictamen
De conformitat amb el previst a l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, emeto el següent informe amb
el vistiplau de la tresorera.
Antecedents:
El disposat en el següent informe, és d’aplicació a tots els pagaments efectuats amb
contraprestació en les operacions comercials entre empreses i l’administració
d’aquesta entitat local, de conformitat amb el que es disposa al Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del
sector públic.
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, ha afegit un nou apartat 4 a l’article 200 de la Llei LCSP, y establert a
l’article 216.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei de contractes del sector públic, establint una reducció en els
terminis de pagament de les certificacions d’obres o dels corresponents documents
que acreditin la realització total o parcial del contracte i l’obligatorietat d’abonar al
contractista els interessos de demora per l’incompliment dels següents terminis fixats
per la Llei:
1.- En els contractes administratius:
-

El pagament de les certificacions d´obra i el pagament de la resta de contractes
subjectes als terminis de pagament de la LCSP el període de pagament serà
de 30 dies a partir de l´1 de gener de 2013 ( art. 200.4 LCSP i disposició
transitòria 8ª Llei 15/2010)

-

El pagament de la certificació final d´obres serà de 2 mesos a partir de
l´expedició de la certificació ( art. 166 RLCAP)
El pagament de les liquidacions d´obra serà de 60 dies des de l´aprovació de la
liquidació ( art. 218.3 LCSP)

2.- Per la resta de contractes:
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-

El termini per efectuar el pagament amb caràcter general serà de 60 dies a
comptar des de la data de recepció de les mercaderies o prestació del servei,
no podent ser ampliat aquest termini de pagament per acord entre les parts (
art. 4.1 Llei 3/2004, modificat per Llei 15/2010)

Legislació aplicable:
-

Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la que estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.

-

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de contractes del sector públic..

Per tot el que s´acaba d´exposar, s’emet el següent INFORME:

PRIMER.- Que en data 31 de desembre de 2014, el número de factures o documents
justificatius de l´AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER respecte les quals han
transcorregut més de 3 mesos des de la seva anotació en el registre de factures sense
haver-se tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l´obligació és de
0 factures i el seu import total és de 0,00 euros.
SEGON.- Que en data 31 de desembre de 2014, , el número de factures o documents
justificatius de l´ORGANISME AUTÒNOM RESIDÈNCIA PER A LA GENT GRAN DE
RIBES DE FRESER respecte les quals han transcorregut més de 3 mesos des de la
seva a
notació en el registre de factures sense haver-se tramitat els corresponents expedients
de reconeixement de l´obligació és de 0 factures i el seu import total és de 0,00 euros.
TERCER.- L´import dels interessos de demora pagats al 4rt trimestre de 2014 ha estat
de:
Ajuntament: 0 euros
OO.AA Residència per a la gent gran: 0 euros

Ribes de Freser, 26 de gener de 2015.

La secretària-interventora

Raquel Costa Iglesias “
4.- APROVACIÓ COMPTES DE RECAPTACIÓ EXERCICI 2014
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Presentats els Comptes de recaptació corresponents a l´exercici de 2014 pel Consorci
de Recaptació Cerdanya- Ripollès, el resum dels quals es transcriu a continuació:
Pdnt
anterior

C.voluntària

C.
executiva

Total càrrec

I.voluntària

I executiva Interessos Recàrrecs

281.933,59 1.196.660,93 97.376,07 1.294.037,00 1.183.387,39

78.557,65

2.507,40

Costes

Total ingrés

10.992,63 1.274,98 1.276.720,05

T. pendent
Baixes
29.359,09

Bonif.
244,14

Pndt volunt.

Pdnt execut.

20.666,02

263.756,30

284.422,32

I presentats els comptes de recaptació corresponents a l´exercici de 2004 pel XALOC,
el resum dels quals es transcriu a continuació:
Pdnt
anterior

C.voluntària

149.890,80 64.456,30

C.
executiva Total càrrec

I.voluntària

I executiva Costes

Total ingrés

Pendent

468,94

1.082,13

54.901,18

55.983,31

158.832,73

64.925,24

1,94

Multes:
Pdnt
anterior

C.voluntària

C.
executiva Total càrrec

I.voluntària

I executiva Costes

Baixes

Total
ingrés

Pendent

9.155,29

6.520,00

124,68

3.320,00

3.709,43

1.755,00

7.029,43

7.015,54

6.644,68

8,68

És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR els Comptes de Recaptació de l´Ajuntament de Ribes de Freser
corresponents a l´exercici de 2014, en la forma que consten a l´expedient i que s´han
transcrit a la part expositiva anterior.
SEGON.- Notificar amb la documentació corresponent el present acord al Consorci de
Recaptació Cerdanya-Ripollès i a XALOC, als efectes oportuns.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat.
5.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L´AJUNTAMENT
I DEL SEU ORGANISME AUTÒNOM RESIDÈNCIA PER A LA GENT GRAN,
CORRESPONENT A L´EXERCICI DE 2014
Es dóna compte del Decret d´Alcaldia de data 16 de febrer de 2015, que es transcriu
literalment a continuació:
“DECRET D´ALCALDIA

Vist l´expedient de la liquidació del pressupost de l´Ajuntament de Ribes de Freser
corresponent a l´exercici econòmic de 2014.
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Vist l´informe de la Secretaria-intervenció en el qual es fa constar que el resultat del
romanent de tresoreria per a despeses generals a 31-12-2014 ha estat positiu en la
quantitat de 284.673,93 euros i el resultat pressupostari ajustat a 31-12-2014 també ha
estat positiu en la quantitat de 310.072,47 euros.
Vista també la proposta d´incorporació al Pressupost de 2015 dels romanents de crèdit
que es detallen en l´expedient tramitat a l´efecte.
I informada favorablement la liquidació del pressupost per la secretaria-interventora en
acompliment d´allò que disposa l´article 191.3 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.
HE RESOLT:
PRIMER.- APROVAR la liquidació del Pressupost d´aquest Ajuntament corresponent a
l´exercici econòmic de 2014, el detall del qual a nivell de Resultat pressupostari i de
Romanent de tresoreria a 31-12-2014, es transcriu a continuació:
RESULTAT PRESSUPOSTARI:
CONCEPTES

DRETS
RECONEGUT
S NETS

OBLIGACIONS
RECONEGUDE
S NETES

a. Operacions corrents
b. Altres operacions no
financeres

2.213.497,70
153.842,95

1.643.297,66
213.290,44

570.200,04
-59.447,49

1. Total operacions no
financeres
(a + b )
2. Actius financers
3. Passius financers

2.367.340,65

1.856.588,10

510.752,55

0,00
0,00

0,00
147.833,13

RESULTAT
PRESSUPOSTARI
L´EXERCICI

DE

2.367.340,65

AJUSTAMENT
S

0,00
-147.833,13

2.004.421,23

362.919,42

AJUSTOS:
4.
Crèdits
gastats
finançats amb romanent
de tresoreria per a
despeses generals

5.
Desviacions
de
finançament negatiu de
l´exercici
6.

Desviacions

de

RESULTAT
PRESSUPOSTARI

0,00

13.367,33

finançament positiu de
l´exercici

66.214,28

RESULTAT
PRESSUPOSTARI
AJUSTAT

310.072,47
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ROMANENT DE TRESORERIA:
CONCEPTES

SUMES PARCIALS

1(+) Fons Líquids

146.399,65

2 (+) Drets pendents de cobrament
(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats
(+) d´operacions no pressupostàries
(-) cobraments realitzats pendnets
definitiva

TOTALS
146.399,65
1.511.616,97

d´aplicació

3 (+) Obligacions pendents de pagament
(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d´operacions no pressupostàries
(-) pagaments realitzats pendents d´aplicació
definitiva

863.223,79
722.485,62
74.868,13
148.960,57

699.914,16
80.161,53
92.800,04
539.507,60
12.555,01

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)
958.102,46
II. Saldos de dubtós cobrament

467.162,54

III. Excés de finançament afectat

206.265,99

IV. ROMANENT DE TRESORERIA
DESPESES GENERALS ( I – II – III )

PER

A
284.673,93

SEGON.- INCORPORAR en el Pressupost de 2015 els compromisos d´ingressos
concertats que financen projectes de despeses amb finançament afectat, i que figuren
detallats en l´expedient, per un import de 207.358,47 euros, sense perjudici d´aquells
ajustaments que corresponguin per haver-se autoritzat ja prèviament a la present
aprovació, alguna incorporació de romanents de crèdit finançats amb compromisos
d´ingressos concertats.
TERCER.- Donar compte del resultat de la liquidació al Plenari de l´Ajuntament de
conformitat amb allò que assenyala l´article 193.4 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.
QUART.- Trametre còpia de la liquidació al Ministerio de Economia y Hacienda
(www.meh.es) i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya
(www.eacat.cat) en compliment d´allò que determina l´article 193.5 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004.
Ribes de Freser, 16 de febrer de 2014.
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Ho mana i signa,
L´alcalde

En dóna fe
La Secretària

Marc Prat Arrey

Raquel Costa Iglesias “.

SEGON.- Es dóna compte de la Resolució de la Presidència de l´Organisme Autònom
Residència per a la gent gran, de data 30 de gener de 2015, que es transcriu
literalment a continuació:
“ RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Vist l´expedient de la liquidació del pressupost de l´organisme autònom Residència per
a la gent gran corresponent a l´exercici econòmic de 2014.
Vistos els informes de secretaria, d´intervenció i l´informe sobre l´avaluació del
compliment de l´objectiu d´estabilitat pressupostària, que consten a l´expedient.
En acompliment d´allò que disposa l´article 191.3 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.
HE RESOLT:
PRIMER.- APROVAR la liquidació del Pressupost de l´Organisme Autònom
Residència per a la gent gran corresponent a l´exercici econòmic de 2014, el detall del
qual a nivell de Resultat pressupostari i de Romanent de tresoreria a 31-12-2014, es
transcriu a continuació:
RESULTAT PRESSUPOSTARI
CONCEPTES

DRETS
RECONEGUT
S NETS

OBLIGACIONS
RECONEGUDE
S NETES

a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financeres

906.789,36

942.556,86

-

35.767,50

1. Total operacions no financeres
(a + b )
2. Actius financers
3. Passius financers

906.789,36

42.556,86

-

35.767,50

-

35.767,50

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE
L´qEXERCICI
AJUSTOS:
4. Crèdits gastats finançats amb
romanent de tresoreria per a
despeses generals

906.789,36

942.556,86

AJUSTA
MENTS

RESULTAT
PRESSUPOSTARI

5. Desviacions de
negatiu de l´exercici

finançament

6. Desviacions de
positiu de l´exercici

finançament
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RESULTAT
AJUSTAT

-

PRESSUPOSTARI

35.767,50

ROMANENT DE TRESORERIA:
CONCEPTES
1(+) Fons Líquids
2 (+) Drets pendents de cobrament
(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats
(+) d´operacions no pressupostàries
(-) cobraments realitzats pendnets d´aplicació definitiva
3 (+) Obligacions pendents de pagament
(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d´operacions no pressupostàries
(-) pagaments realitzats pendents d´aplicació definitiva

SUMES PARCIALS

TOTALS

98.631,96

98.631,96
244.606,90

63.184,37
181.422,53

329.363,07
48.884,38
293.513,43
13.034,74

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)

13.875,79

II. Saldos de dubtós cobrament

128.821,49

III. Excés de finançament afectat
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES
GENERALS ( I – II – III )

-114.945,70

TERCER.- Donar compte del resultat de la liquidació a la Junta General de l´OO.AA
Residència per a la gent gran i al Plenari de l´Ajuntament, de conformitat amb allò que
assenyala l´article 193.4 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.
QUART.- Trametre còpia de dita liquidació al Servei de Coordinació amb les Hisendes
Territorials i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya en
compliment d´allò que determina l´article 193.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004.
Ribes de Freser, 30 de gener de 2015.
Ho mana i signa,
La Presidència

En dóna fe
La Secretària

Marc Prat Arrey

Raquel Costa Iglesias”

6.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT NÚMERO 1/2015,
MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS
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Mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 9 de gener de 2015 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant transferència de crèdits número
1/2015.
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.
Increment en partides de despeses:
Nom
Partida
920.20002

Proposta
Consignació

de

Estudis i treballs tècnics (arquitectes i 18.000,00€
enginyer)

Total altes crèdits : 18.000,00 €
Partides de despeses que es disminueixen:
Nom

Proposta
Consignació

CCR Joventut

18.000,00 €

de

Partida
326.46500

Total finançament: 18.000,00 €

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 transferència de crèdit número 1/2015, per import
de 18.000,00 € 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
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat.
7.- APROVACIÓ PADRÓ IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA,
ANY 2015
Presentat el padró fiscal de 2015 de l´Impost sobre vehicles de tracció mecànica, pel
Consorci de Recaptació Cerdanya- Ripollès i que consta a l´expedient.
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar el padró fiscal de 2015 de l´Impost sobre vehicles de tracció
mecànica, per un import total de 120.638,35 euros.
SEGON.- Notificar amb la documentació corresponent el present acord al Consorci de
Recaptació Cerdanya-Ripollès als efectes oportuns
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat.
8.- APROVACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE
ELECTRÒNICA DE L´AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER

L´ADMINISTRACIÓ

Vista la necessitat de disposar d´una ordenança reguladora de l´administració
electrònica de l´Ajuntament de Ribes de Freser.
Vista la propsota d´ordenança reguladora de l´administració electrònica d´aquest
Ajuntament que consta a l´expedient.
Atès el que disposen els articles 60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s´aprova el Reglament d´obres, activitats i serveis dels ens locals, així com també
l´article 178 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 i article 49 de la Llei 7/1985, de 2
d´abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR provisionalment l´ordenança reguladora de l´administració
electrònica de l´Ajuntament de Ribes de Freser, en la forma que consta a l´expedient.
SEGON.- EXPOSAR l’expedient al públic mitjançant anunci publicat en el Butlletí
Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler
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d’edictes de l’Ajuntament durant un termini de 30 dies, per tal que tota persona
interessada pugui examinar-lo i presentar les reclamacions i observacions que
consideri oportunes. En cas de no presentar-se reclamacions durant aquest període
d’exposició pública, els acords adoptats es consideraran definitivament aprovats i
l´ordenança entrarà en vigor una vegada efectuada la seva publicació íntegra en el
BOP.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat.
9.- APROVACIÓ DECLARACIÓ ARBRE D´INTERÈS LOCAL
Atès que s’ha localitzat un arbre singular i centenari proper al nucli de Ventolà
corresponent a una Alzina surera (quercus súber).
Atès que té unes característiques excepcionals com la de créixer de forma isolada i
amb dos troncs principals gruixuts.
Atès que deu ser la única alzina surera de tot Catalunya que creix a uns 1.200 metres
d’alçada.
Atès que hi ha una mesura legislativa catalana de l’any 1987, que permet protegir certs
exemplars d’arbres, que per la seva rellevància, excepcionalitat dins de l’espècie, edat,
història o particularitat científica, mereixen una protecció.
Atès el que estableix el Decret 47/88, d´11 de febrer, sobre la declaració d’arbres i
arbredes d’interès comarcal i local, el qual faculta als consells comarcals i als
ajuntaments per fer aquestes declaracions.
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR la declaració d’arbre d’interès local per l´Alzina surera que es
troba en el Km3 de la carretera GV-5218 (coordenades N42.18.56 – E02.07.39 //
Lat.42.318080 – Long 2.114664), amb la finalitat de protegir-lo de manera especial.
SEGON.- COMUNICAR el present acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya, a fi i efectes oportuns.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat.
10.- APROVACIÓ NOMENAMENT SECRETÀRIA JUTJAT DE PAU I REGISTRE
CIVIL
Vistos els articles 50 i 51 de la Llei 38/1998, de 28 de desembre, de demarcació i
planta judicial, en referència al personal que, a més del jutge, presta serveis en els
Jutjats de Pau.

Vist el procediment d´aprovació de nomenament de secretaris de jutjats de pau de
municipis de menys de 7.000 habitants, establert a l´Ordre del Departament de
Justícia, de 28 de maig de 1991.
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Vist que l´actual secretària del Jutjat de Pau i Registre Civil de Ribes de Freser és la
Sra. Núria Charques Grífol, la qual no presta serveis en aquest Ajuntament des del dia
27 de gener de 2015.
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- NOMENAR a la Sra. Laura Escriu i Vilalta, com a secretària del Jutjat de
Pau i del Registre Civil de Ribes de Freser, amb efectes des del dia 28 de gener de
2015.
SEGON.- COMUNICAR el present acord a la Direcció General de Recursos de
l´Administració de Justícia del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya,
per tal que, previs els tràmits oportuns, aprovi el nomenament.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat.
11.- RATIFICACIÓ DECRET D´ALCALDIA D´ADHESIÓ DE L´ÀMBIT TERRITORIAL
DEL MUNICIPI DE RIBES DE FRESER AL GRUP D´ACCIÓ LOCAL ASSOCIACIÓ
PER LA GESTIÓ DEL PROGRAMA LEADER RIPOLLÈS GES BISAURA
Vist el Decret d´Alcaldia de data 26 de gener de 2015, que es transcriu literalment a
continuació:
“DECRET D´ALCALDIA
En data 29 d’agost de 2008 es va constituir l’Associació per la gestió del programa
Leader Ripollès Ges Bisaura, que té entre els seus objectius específic, entre altres,
gestionar i optimitzar els recursos econòmics que siguin assignats al seu àmbit
territorial pel Programa LEADER de la Unió Europea , assumint a aquest efecte les
funcions de “Grup d’acció local” d’acord amb les directives comunitàries.
En data de 31 de desembre de 2014 es publica el DOGC l’Ordre AAM/387/2014, de 19
de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la selecció de Grups
d’Acció local en el marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya 20142020.
Entenen que el municipi de Ribes de Freser forma part de l’àmbit territorial elegible de
PDR 2014-2020, segons annex 1 d’ordre AAM /387/2014, de 19 de desembre i segons
el mapa territorial, pertoca formar part del GAL Associació per la gestió del programa
Leader Ripollès Ges Bisaura .
HE RESOLT:

PRIMER.– AUTORITZAR l’adhesió de l’àmbit territorial del municipi de Ribes de
Freser al Grup d’Acció Local Associació per la gestió del programa Leader Ripollès
Ges Bisaura.
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SEGON.- NOTIFICAR el present acord a l’Associació per la gestió del programa
Leader Ripollès Ges Bisaura.
Ho mana i signa,
L´alcalde

En dóna fe
La Secretària

Marc Prat Arrey

Raquel Costa Iglesias

Ribes de Freser, 26 de gener de 2015”.
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- RATIFICAR el Decret d´Alcaldia de data 26 de gener de 2015 i APROVAR
l´adhesió de de l’àmbit territorial del municipi de Ribes de Freser al Grup d’Acció Local
Associació per la gestió del programa Leader Ripollès Ges Bisaura.
SEGON.- NOTIFICAR el present acord a l’Associació per la gestió del programa
Leader Ripollès Ges Bisaura.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat.
12.- RATIFICACIÓ ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN
SESSIÓ CELEBRADA EN DATA 7 DE GENER DE 2015 I APROVACIÓ
MODIFICACIÓ ESTATUTS CONSORCI LOCALRET
Atès l´acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 7 de
gener de 2015, mitjançant el qual va aprovar la modificació dels Estatuts del consorci
Localret.
Atès que és necessària la seva ratificació per acord Plenari.
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- RATIFICAR l´acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió
celebrada en data 7 de gener de 2015 i APROVAR la modificació dels Estatuts del
Consorci Localret en la forma que consta a l´expedient i en l´esmentat acord de Junta
de Govern Local.
SEGON.- COMUNICAR el present acord al Consorci Localret per al seu coneixement i
efectes oportuns.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat.

13.- RATIFICACIO DECRET D´ALCALDIA DE DELEGACIÓ DE LA POTESTAT
SANCIONADORA A XALOC
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Vist el Decret d´Alcaldia de data 16 de desembre de 2014, mitjançant el qual es va
aprovar delegar la potestat sancionadora a l´òrgan competent de XALOC en matèria
de gestió i recaptació en voluntària i executiva dels expedients sancionadors en
materia de trànsit urbà.
Vist el Decret d´Alcaldia de data 16 de febrer de 2015, mitjançant el qual s´aprova el
nomenament de l´Instructor dels expedients sancionadors en materia de trànsit.
Vist el que estableix el Reglament de procediment sancionador en materia de trànsit,
circulació de vehicles de motor i seguretat viària i la Llei sobre Trànsit, Circulació de
Vehicles a Motos i Seguretat Viària.
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- RATIFICAR el Decret d´Alcaldia de data 16 de desembre de 2014 i
APROVAR la delegació de la potestat sancionadora d´aquest Ajuntament a l´òrgan
competent de XALOC en matèria de gestió i recaptació en voluntària i executiva dels
expedients sancionadors en materia de trànsit urbà.
SEGON.- RATIFICAR el Decret d´Alcaldia de data 16 de febrer de 2015 i NOMENAR
com a l´Instructor dels expedients sancionadors en materia de trànsit al Sr. Agustí
Arroyo Fuentes, responsable del departamento de multes i sancions de XALOC.
SEGON.- COMUNICAR el present acord a XALOC i a les parts interessades a fi i
efectes oportuns.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat.
14.- APROVACIÓ MOCIÓ DE DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT PEL 9N
Els dies previs a la celebració de la jornada del 9N, organitzacions d’ultradreta van
interposar querelles contra el president de la Generalitat, la Mesa del Parlament i
alguns membres del govern.
Igualment, el Fiscal General de l’Estat, Eduardo Torres-Dulce, en diverses
declaracions, va manifestar la intenció d’interposar una querella contra el president de
la Generalitat i alguns membres del Govern si no s’aturava l’organització del 9N tot i
que, finalment, no la va interposar.
Passat el 9N i en la mateixa línia, el Fiscal General ha pressionat la Fiscalia de
Catalunya perquè interposés una querella.
Enmig de tot això, la presidenta del PP a Catalunya, en unes declaracions difoses pels
mitjans de comunicació, va donar a entendre que la fiscalia actuava al seu dictat, cosa
que posa en entredit la necessària i obligada separació de poders en un estat de dret.
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A tot això, en una reunió celebrada el 18 de novembre els Fiscals de Catalunya van
decidir, per unanimitat, no interposar aquesta querella atès que entenien que no es
donaven les raons jurídiques que ho motivessin.
Lluny de renunciar a les seves pretensions, el Fiscal General va reunir la Junta de
Fiscals de Sala, òrgan consultiu de la Fiscalia, per a justificar la seva decisió i acabar
interposant una querella contra el president de la Generalitat, Artur Mas, la
vicepresidenta del govern, Joana Ortega i la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau,
per la presumpta comissió de delictes de desobediència, prevaricació, malversació i
usurpació de funcions.
És evident que ens trobem davant d’una clara persecució política per part del Govern
de l’Estat, a través del seu braç executor, en aquest cas la Fiscalia, en una clara
instrumentalització de l’estat de Dret, al marge de qualsevol raó jurídica.
La jornada de participació del dia 9N va ser possible gràcies als més de 40.000
voluntaris que van destinar unes hores del seu temps a fer-la possible i per tant l’èxit
es deu a la ciutadania, que com en anteriors ocasions s’ha mobilitzat a favor de les
llibertats dels país.
També va ser possible gràcies a la col·laboració d’alcaldes i regidors que van destinar
aquestes hores i, que amb la seva complicitat, van facilitar infraestructures tècniques
per celebrar la jornada de participació del dia 9 de novembre.
La querella contra els membres del Govern és representativa, ja que davant la
impossibilitat i la irracionalitat de presentar-la contra tots els voluntaris, la Fiscalia
General es dirigeix contra membres del Govern. A la vista dels fets, i per aclarir qui són
els autèntics responsables de la celebració de la jornada, cal que aquests siguin
coneguts a través de la seva declaració en seu judicial.
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Que els regidors que votem a favor de la present moció vam participar
activament en la celebració de la jornada del 9N, i per tant assumim totes les
responsabilitats que se’n puguin derivar i admetem ser coautors de les accions que
s’imputin al President de la Generalitat i altres membres del Govern, derivades de
l’organització i execució del citat procés democràtic.
SEGON.Comunicar aquest acord a la Fiscalia de Catalunya als efectes
corresponents, i al Govern de la Generalitat de Catalunya.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal,
aquesta s´aprova per majoria absoluta amb 8 vots positius de tots els regidors de la
Corporació amb excepció de l´abstenció del regidor, Sr. Francesc Verdera.
15.- APROVACIO MOCIÓ DE SUPORT A LA DECLARACIÓ DEL COMERÇ
CATALÀ EN DEFENSA DEL MODEL PROPI DEL PAÍS
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Vista la Declaració del comerç català en defensa del model propi del país, la qual és
del contingut literal següent:
Les entitats Confederació de Comerç de Catalunya, PIMECComerç, Unió General de
Treballadors, Comissions Obreres, Associació Catalana de Municipis i Comarques,
Federació de Municipis de Catalunya, Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació
de Catalunya (CEDAC), Associació Catalana de Supermercats i Distribuïdors (CATDIS), Federació Provincial d’Empresaris del Comerç de Lleida (FECOM), Agrupament
de Botiguers i Comerciants de Catalunya, Fundació Barcelona Comerç, Confederació
Empresarial Comarcal de Terrassa (CECOT), Consell General de Cambres de
Catalunya, Col·legis d’Agents Comercials de Catalunya, Asociación Nacional de
Centrales de Compra y Servicios (ANCECO), Comertia, Associació de Mercats
Municipals, Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme de Barcelona, Barcelona
Oberta, Fundació Comerç Ciutadà, Confederació Catalana d’Associacions de
Marxants, Unió de Venedors Ambulants, davant la política recentralitzadora imposada
per l’actual Govern de l’Estat que, en matèria de comerç, promou la desregulació i
amenaça l’equilibri de formats, el comerç urbà, la transparència en el mercat i la
conciliació de la vida laboral i familiar de les persones que treballen al sector
MANIFESTEM:
1. Refermem la voluntat de tenir un model comercial propi de Catalunya, que es
configura a través de les seves institucions d'autogovern i mitjançant el diàleg i la
construcció de consens entre les parts implicades.
2. Rebutgem la creixent intromissió de l'administració central en el model comercial
català, amb la voluntat de desnaturalitzar-lo fent un ús abusiu de la regulació bàsica i
una concepció errònia de la unitat de mercat. Defensarem el nostre model davant el
Tribunal Constitucional.
3. Assumim el model comercial configurat per la legislació catalana impugnada i fem
una crida a tots els establiments comercials de Catalunya a aplicar-la i adherir-se així
al pacte social i econòmic que aquesta legislació configura.
4. Acordem que les modificacions del model comercial català han de produir-se, quan
calguin, mitjançant el diàleg i el consens de les parts i han de quedar recollides
exclusivament en la legislació pròpia de Catalunya.
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Donar suport a la Declaració del comerç català en defensa del model propi
del país, i al Pacte Social en defensa del model comercial català signat per la
Generalitat de Catalunya, les patronals i sindicats del comerç, en tots els seus termes.
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Federació de Municipis de Catalunya, al
Govern de la Generalitat de Catalunya i al Consell Comarcal del Ripollès.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat.

16.- 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 12 de desembre de 2014 i el dia 2 de
febrer de 2015, ambdós inclosos

Plaça de l’Ajuntament, 3. 17534 Ribes de Freser (Girona) · Tel. 972 727 184 / Fax. 972 727 016 · www.ajribesdefreser.cat / ribesdefreser@ajribesdefreser.cat

17.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
Es dóna compte al Plenari Municipal dels Decrets d’Alcaldia compresos entre el
número 431 i el número 441 de 2014, ambdós inclosos i, entre els número 1 i el 44 de
2015, ambdós inclosos.

18.- TORN OBERT DE PARAULA
L´Alcalde-President, Sr. Marc Prat, comenta que les obres del Carrer Eres avancen a
bon ritme si bé s´ha trobat una capa de formigó pobre a sota que ha provocat que
s´hagi hagut d´extreure i que amb això no es comptava.
També comenta que s´han iniciat converses per declarar bé cultural d´interès nacional
(BCIN) l´Esglèsia de Santa Maria. Explica que el municipi ja té un altre BCIN com és
el Castell de Sant Pere, el qual fou declarat com a tal per Decret del General Franco.
Seguidament comenta que la setmana vinent o l´altra com a molt tard, s´iniciaran les
obres de la sala de vetlla a la residència. Explica com ha anat tot el procés per a
l´adjudicació de les esmentades obres.
Finalment comenta que la Federació d´entitats excursionistes de Catalunya ha
homologat un sender local.
Sense més assumptes a tractar, a les 21:45 hores s’aixeca la sessió que jo com a
secretària en dono fe.
La Secretària,

L’Alcalde,

Raquel Costa Iglesias

Marc Prat Arrey

