ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI MUNICIPAL DE DATA 27
D'ABRIL 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. Joan Albamonte Ventayol
Sra. Sònia Hernàndez Torres
Sra. Eva Rossell Teixidó
Sra. Maria Perramon Mir
Excusa la seva absència:
Sr. David Salamó Casals

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 23 DE FEBRER
DE 2015
2.- MODIFICACIÓ NÚMERO 2 AL POUP DE LA VALL DE RIBES, AL MUNICIPI DE
RIBES DE FRESER, PER A CREACIÓ D´ITINERARI ADAPTAT ENTRE EL CARRER
FONDERIA I EL BARRI DEL PAVELLÓ
3.- APROVACIÓ DESESTIMACIÓ APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA DE
MILLORA URBANA DEL SECTOR TU.1
4.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT NÚMERO 2/2015,
MITJANÇANT CRÈDITS EXTRAORDINARIS

5.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT NÚMERO 3/2015,
MITJANÇANT CRÈDITS EXTRAORDINARIS
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6.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT NÚMERO 4/2015,
MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS
7.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT NÚMERO 5/2015,
MITJANÇANT CRÈDITS EXTRAORDINARIS
8.- APROVACIÓ ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS
9.- APROVACIÓ CORRECCIÓ ERRADA MATERIAL EN L´ACORD ADOPTAT PLE
PLENARI MUNICIPAL EN SESSIÓ CELEBRADA EN DAT 24 DE NOVEMBRE DE
2014
10.- MOCIÓ EN RELACIÓ AMB UN PACTE D´ESTAT PER LA INFÀNCIA
11.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JGL
12.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
13.- SORTEIG MEMBRES MESES ELECTORALS ELECCIONS MUNICIPALS
14.- TORN OBERT DE PARAULA

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE DATA 23 DE FEBRER
DE 2015
Sotmesa l’acta de la sessió anterior a consideració dels membres del plenari
municipal, aquesta s’aprova per unanimitat.
2.- MODIFICACIÓ NÚMERO 2 AL POUP DE LA VALL DE RIBES, AL MUNICIPI DE
RIBES DE FRESER, PER A CREACIÓ D´ITINERARI ADAPTAT ENTRE EL
CARRER FONDERIA I EL BARRI DEL PAVELLÓ
Atès el vigent Pla d´Ordenació Urbanística Plurimunicipal (POUP) de la Vall de Ribes,
aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 2 de
juny de 2010 i publicat en el DOGC número 5.717, de 17 de setembre de 2010.
Atesa la necessitat de dur a terme la modificació puntual número 2 del POUP de la
Vall de Ribes, al municipi de Ribes de Freser, amb la finalitat d´implantar un sistema
d´ascensors i passeres que salvin el fort desnivell i donin servei principalment a la gent
gran, i que permetin crear un itinerari adaptat entre el centre de la vila i el Barri del
Pavelló, en desenvolupament del projecte de la Llei de Barris. Els terrenys considerats
més adequats per a la implantació d´aquest sistema d´ascensors i itinerari estan
qualificats de sistemes de zones verdes i, per aquest motiu, la present modificació té

per objectiu la requalificació dels terrenys on es preveu la construcció d´aquest
sistema d´ascensors i passeres, a sistema viari, qualificació més adequada per
terrenys destinats a circulació de persones.
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La modificació puntual número 2 del POUP de la Vall de Ribes, al municipi de Ribes
de Freser que es proposa aprovar consisteix en:
1. Canvi de qualificació urbanística de zona verda i 5b a sistema viari, en l’àrea
del Passeig de Santa Caterina, barri del pavelló, per a la creació d’itinerari
adaptat.
2. Canvi de qualificació urbanística de sistema viari a zona verda, en zona del
barri del Castell.
Atès el que estableixen els articles 96 i concordants del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei
3/2012, de 22 de febrer i, l´article 8 de la normativa del POUP de revisió i modificació
del POUP.
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual número 2 del POUP de la
Vall de Ribes, al municipi de Ribes de Freser, per a la creació d´un itinerari adaptat
entre el Carrer Fonderia i el Barri del Pavelló, en els termes que consta a l´expedient.
SEGON.- Obrir un període d´informació pública durant un termini d´un mes, mitjançant
anunci publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el Butlletí Oficial
de la Província de Girona i en el diari El Ripollès1 i en el tauler d´edictes de
l´Ajuntament. Durant aquest període l´expedient restarà a disposició de qualsevol
persona que el vulgui examinar per tal de presentar les al.legacions que es considerin
oportunes.
TERCER.- Simultàniament al tràmit d'informació pública, sol·licitar un informe als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l'han d'emetre
en el termini d'un mes, llevat que una disposició n'autoritzi un de més llarg.
QUART.- Donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d'informació
pública en els procediments de planejament i dels acords d'aprovació que s'adoptin en
llur tramitació, els quals podran consultar-se a la web oficial de l’ajuntament.
Seguidament l´alcalde-president, Sr. Marc Prat Arrey, efectua una breu explicació del
present punt de l´ordre del dia.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.

1

En virtut de l´article 23.4 del Decret 305/2006, de 18 dejuliol, pel qual s´aprova el Reglament de la Llei
d´Urbanisme, el termini d´informació pública es computa des de la última publicació obligatòria.

3.- APROVACIÓ DESESTIMACIÓ APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA DE
MILLORA URBANA DEL SECTOR TU.1
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Vist l´informe –proposta de secretaria per a l´aprovació provisional del Pla de Millora
Urbana del sector TU.1, el qual es transcriu literalment a continuació:
“ En relació a l’expedient de Pla de Millora Urbana PMU TU.1 i en compliment del
Decret d’Alcaldia de data 9 d’abril de 2015, emeto el següent informe-proposta de
Resolució d’aprovació provisional, de conformitat amb allò que estableix l’article 175
del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, en base als
següents:
ANTECEDENTS DE FET:
Primer.- La Societat La Papelera del Fresser, S.A, va presentar recurs contenciós
administratiu contra l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Ribes de Freser de data
27 de maig de 2008, que va desestimar el recurs de reposició interposat per aquesta
societat contra la Resolució d’alcaldia de data 8 d’abril de 2008, per la qual s’havia
denegat l’aprovació inicial del Pla de Millora Urbana TU.1. Aquest recurs s’ha seguit
amb el número 3/2009, davant la Secció 3ra. De la Sala del contenciós administratiu
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
La Secció 3ra. De la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, ha dictat la Sentència de data 7 de novembre de 2013, núm.
810, que estima en part el recurs contenciós administratiu interposat pe la societat La
Papelera del Fresser, SA, i en conseqüència, anul·la els actes administratius
impugnats i ordena a l’Ajuntament de Ribes de Freser que un cop sigui ferma la
sentència, aprovi inicialment el PMU TU.1, en la seva versió modificada, presentada el
20 de desembre de 2007.
El Pla de Millora Urbana TU1 constitueix un instrument urbanístic de desenvolupament
de les Normes Subsidiàries de la Vall de Ribes, aprovades definitivament per
Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques en data 3 de
desembre de 1985, i el posterior Text Refós aprovat en data 24 de maig de 2005.
L’execució de la Sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia , Sala
Contenciosa Administrativa de data 7 de novembre de 2013, implica l’anul·lació de la
Resolució d’Alcaldia de data 8 d’abril de 2008, i de l’Acord adoptat pel Ple de data 27
de maig de 2008 i ordena a l’Ajuntament de Ribes de Freser que aprovi Inicialment el
PMU TU1, en el termini de dos mesos comptats des de la fermesa de la sentència i a
prosseguir la seva tramitació conforme a dret.
En data 9 d’abril de 2014 i per Resolució d’Alcaldia, i en compliment de la sentència
abans esmentada, s’aprova inicialment el Pla de Millora Urbana T.U.1, sotmetent el
mateix a tots els tràmits administratius corresponents.
Durant el tràmit d’informació pública s’ha presentat les al·legacions que s’indiquen a
continuació, les quals han estat informades pel tècnic municipal:
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RE. 521, de data 30 de maig de 2014, les Sres. Josefina Carbonell Portabella,
Josefina i Maria Dolors Carbonell Farrarons i Meritxell Roca Tarragó, les quals
al·leguen el següent:
1.- El PMU T.U.1.1 en el Plànol núm7 d’Ordenació el Bloc 4 que dona front al riu i a la
nostra finca és de Planta Baixa i 4 plantes, la qual segons en la memòria del P.M.U en
la Descripció de la sol·licitud adoptada en l’apartat número 2 diu “ Distribuir
l’edificabilitat d’acord amb la zonificació Front de Cases (Clau 5), utilitzant l’ordenació
en Alienació a Vial”
En l’apartat P.M.U en l’apartat ordenances en l’art. 4 diu “ El nombre de plantes serà
l’especificat pel plànol 7, ORDENACIÓ respecta a cada front de vial. L’altura màxima
és de 12.50m quan el nombre de plantes permès és de quatre sense comptar la planta
soterrani, i de 10 metres quan el nombre de plantes és de tres” s’entén que parla de
p.b+3 i p.b+2, el bloc 4 del P.M.U té una alçada de 15 metres. En l’objecte i contingut
del P.M.U en el punt 1.1 diu “L’altura de les edificacions de l’entorn respecte al carrer a
que donen front és de Planta Baixa i tres plantes pis”, on en realitat les edificacions del
Carrer Eres n. 14, 16, 18 són totes de PB+2.
Les Normes Subsidiàries de la Vall de Ribes aprovades del 3 de desembre de 1985
en l’article 93.b de la Clau 5 front de cases diu “ L’alçada reguladora és de 12.50m. i el
nombre de plantes de tres a més de la planta baixa”.
.../...
2.- En el Pla de Millora Urbana en el plànol n. 7 d’ordenació enfront la nostra finca
(Eres, 16) els Blocs 3 i 4 les cantonades estan a una distància respecte a la nostra
finca d’uns 2.5 metres segons escala gràfica. Aquests 2.5 metres són totalment
insuficients per complir el CTE SI de SEGURETAT EN CAS D’INCENDI segons RD
314/2016 modificat pel RD 1371/2007 on en el punt SI 5 de Intervenció dels bombers
punt 1.1 en l’aproximació en edificis d’altura d’evacuació superiors a 9 metres
l’amplada mínima lliure mínima ha de ser de 3.5 metres i l’alçada mínima de 4.5
metres, en l’apartat SI 5 punt 1.2 en l’Espai de maniobra també especifica que
l’amplada lliure mínima ha de ser de 5 metres.
.../...
3.- En la memòria del P.M.U diu que es vol “respectar les instal·lacions de producció i
transformació d’energia existent, propietat de la Papelera del Fresser, SA”.
.../...
4.- En la memòria del P.M.U diu “Es respecten les alineacions i rasants del vial existent
i també del mur de contenció de terres que limita al riu. Es protegeix la part de la
façana en bon estat que mira el riu de l’edifici industrial dissenyat per J. Danés i
Torras”
En el plànol 2 i 14 corresponent a Topogràfic i Seccions del P.M.U, actualment el pati
interior de la fàbrica està entre la cota 909 i la 910 aquestes cotes en el plànol de
seccions es modifiquen fins a 912 que seria la cota d’arrencada del Bloc 4 i del 3. Per

tant es preveu pujar la cota de paviment actual en uns 3 metres en el pati interior de
l’illa, això fa que l’edifici del Carrer de les Eres n. 14 en la part interior d’illa la part que
està en planta baixa actualment quedi en soterrani.
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Segon.- El tècnic municipal, en data 17 de març de 2015, i referent a les al·legacions
efectuades del PMU TU1, ha emès el corresponent informe on conclou, literalment, el
següent:
.../...
Informe sobre les al·legacions
Al·legació 1
Fets i raons
Les persones que presenten l’al·legació són Josefina Carbonell Portabella; Josefina
Farrarons Carbonell, Maria Dolors Farrarons Carbonell; en qualitat de veïns i
propietaris d’edificacions properes del carrer de les Eres, 16 i Meritxell Roca Tarragó,
com a representat de la comunitat de propietaris de l’edifici situat al carrer de les Eres,
30.
Exposen que els plànols d’ordenació, en concret el número 7, fixa una alçada per a
edificacions d’alçada de PB+3 i PB+2, amb alçades de 12,5 i 10m respectivament,
excepte el bloc quatre que assenyala una ARM de 15m; i la resta d’edificacions veïnes
són de PB+2. Per tant, el bloc 4 no s’ajusta a les NNSS de Ribes de Freser, que en el
seu art. 93b, clau 5, front de cases prescriu una alçada màxima de 12,5m.
El Codi Tècnic en el seu Document Bàsic de Seguretat en cas d’incendi, accessibilitat
de bombers (DB SI5) assenyala que la distancia mínima dels vials d’accés i espai de
maniobra ha de tenir una amplada de 5m.
La memòria del PMU diu que es respectaran les construccions antigues industrials, i
proposa deixar al descobert el tram cobert i el sifó existent, per tal de que pogués ser
visible des de l’espai públic.
Comparant el topogràfic actual i les cotes de la proposta d’ordenació, el paviment del
pati interior d’illa es puja uns 3m, per tant la planta baixa de l’edifici situat al carrer de
les eres núm. 14, quedarà com a semisoterrani, i es contradiu amb el que diu la
memòria que justifica una alteració mínima de les alineacions i rasants del vial
existent, i també del mur de contenció de terres que limita amb el riu.
Peticions
Les persones que presenten l’al·legació sol·liciten:
Que es revisi l’alçada del bloc 4, i que s’ajusti a les condicions de les edificacions
veïnes.
Que s’ampliï el pas entre finques fins a 5m, i donar compliment així, amb DB SI5.
Deixar al descobert el canal cobert i sifó existent, com a construccions de la memòria
històrica industrial
Mantenir les rasants del pati interior, iguals a les actuals i de l’entorn.
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Informe
L’ordenació del PMU TU1, plànol 7 d’ordenació, assenyala per al bloc 4, una alçada
reguladora màxima equivalent a PB+4. Segons l’Annex 1, de les NNSS, el PMU TU1
es regularà conforme la clau 5, zona front de cases, article 93 de les NNSS de la Vall
de Ribes. Aquest article fixa una alçada reguladora màxima de 12,5m, equivalent a
PB+3. L’ordenació aprovada inicialment no dóna compliment al planejament de rang
superior que desenvolupa, i tampoc modifica les condicions d’edificació de la zona, per
la qual cosa, el PMU no s’ajusta a les NNSS de la Vall de Ribes, tal i com manifesten
les persones que al·leguen.
El planejament ha de donar compliment a les normes sectorials d’accessibilitat als
bombers, i en concret, a l’exigència d’accessibilitat de bombers, SI5, del Codi Tècnic
de l’Edificació. Si es pren en consideració el Document Bàsic de Seguretat en cas
d’incendi, per donar compliment a l’exigència, el vial d’accés hauria de tenir una
amplada mínima de 5m, per a edificacions d’alçada d’evacuació superior a 9m, com és
el cas. Per la qual cosa el vial d’accés a les edificacions hauria de tenir aquesta
amplada mínima. Per altra banda, el document del PMU, no justifica la suficiència de
l’espai de maniobra de bombers, i el vial d’accés al bloc quatre té una amplada inferior
a 5m.
En l’àmbit del PMU hi ha una edificació industrial, de l’arquitecte Josep Danés, amb
interès històric i arquitectònic, per la qual cosa, es considera preceptiu disposar de
l’informe del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
La cota interior del pati, haurà de respectar el correcte encontre amb la rasant del
carrer de les Eres, i en relació al riu, aquesta s’haurà d’ajustar al que determini l’estudi
hidràulic específic, de tal manera que els riscos hidrològics es redueixin a un nivell
compatible amb el sòl urbà. Es considera adequat que el document justifiqui la
viabilitat de la vialitat proposada, i en concret, estudiar aquesta en relació a les
edificacions existents amb les que confronta.
Proposta de resolució
Segons l’exposat anteriorment, es proposa ESTIMAR les al·legacions presentades, el
dia 30 de maig de 2014, per Josefina Carbonell Portabella, Josefina Farrarons
Carbonell, Maria Dolors Farrarons Carbonell i Meritxell Roca Tarragó; presentada el
dia 30 de maig de 2014, i per tant, el document que s’aprovi definitivament haurà de
donar compliment a aquestes.
Documentació que es modifica
L’estimació de les al·legacions, suposa la modificació de la memòria i els plànols
d’ordenació.
.../...
Tercer .- El tècnic municipal, en data 10 d’abril de 2015, i referent als informes
sectorials i al·legacions efectuades del PMU TU1 (informats en data 13 i 17 de març
respectivament), ha emès el corresponent informe on conclou, literalment, el següent:
.../...
Segons l’exposat en aquest informe i els altres informes que consten a l’expedient
subscrits per qui sotasigna, sobre els informes sectorials rebuts, i l’estimació de les

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

al·legacions, s’informa DESFAVORABLEMENT a l’aprovació provisional del PMU
TU1, promogut per Paperera del Fresser, per contenir deficiències que la seva esmena
suposa una modificació substancial del mateix, i que es detallen a continuació:
1. El PMU TU1 No manté el criteri de jerarquia normativa i coherència urbanística,
previst en l’article 13 del TRLUC, en relació a les normes subsidiàries de
planejament, ja que contradiu previsions normatives i introdueix determinacions
no contingudes en el planejament general, que es detallen a continuació:
2. El PMU preveu la construcció de dues passeres sobre el domini públic
hidràulic, no contingudes en el planejament general, que en tot cas s’hauria de
modificar de forma simultània.
3. L’edificació no s’ajusta als paràmetres de la clau 5, front de cases, art. 93b de
les NNSS, on el tipus d’ordenació és alineació a vial, definint un front de
façana, una profunditat i una alçada, sinó que és una volumetria específica
definida per quatre blocs. Per altra banda, en dos punt s’excedeix de l’alçada
reguladora màxima, prevista en la clau 5; i no està en tràmit cap modificació de
planejament general.
4. Les ordenances o normativa del PMU exclou l’aplicació i introdueix
particularitats en la normativa que contradiuen en planejament general, en els
articles 4, 5 i 7. El PMU ha de complir amb la normativa urbanística de rang
superior, i serà el document de planejament general qui introdueixi les
excepcions o particularitats.
5. L’article 9 de la normativa preveu l’aprofitament del subsòl, però no en regula
l’aprofitament. Correspon al PMU, conforme art. 65.2, del RLU, regular els usos
i els paràmetres de l’edificació que han de permetre l’atorgament de llicències.
6. El PMU no preveu la dotació necessària d’aparcament per als usos residencials
i comercials, a reservar en sòl privat, tant en superfície com en subsòl (art. 80e
del RLU), i la proposta conforme art. 7 del PMU no és normativa sinó
orientativa.
7. L’ordenació no compleix el Codi Tècnic en el seu Document Bàsic de Seguretat
en cas d’incendi, accessibilitat de bombers (DB SI5) assenyala que la distancia
mínima dels vials d’accés i espai de maniobra ha de tenir una amplada de 5m.
8. El document que s’aprovi hauria d’incloure les esmenes de l’informe de Territori
i Sostenibilitat:
a. La superfície de l’àmbit es disminueix, i s’observa que no coincideix els
límits de propietat amb els previstos en els plànols d’ordenació de les
NS; i no s’aporta justificació sobre la disminució de superfície ni del
canvi de delimitació.
b. Requerir l’informe favorables del Departament de Cultura, sobre la
intervenció en l’edifici industrial de J. Danés Torras, del qual només es
manté parcialment la façana del riu.
c. Pel que fa als paràmetres zona Front de cases, clau 5.
i. No es fixa el nombre de plantes d’aparcament.
ii. No es regula normativament l’ús comercial que s’inclou.
d. El PMU no s’ajusta al POUP vigent, i caldrà que el document que
s’aprovi definitivament s’ajusti al planejament de rang superior.
9. Donar compliment a les prescripcions de l’informe de l’ACA:
a. El PMU no incorporar les actuacions necessàries per la reducció del
nivell de risc hidrològic fins a valors compatibles amb els usos del sòl
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urbà; així com la delimitació del sòl objecte de cessió o expropiació
d’acord a les zones de servitud del sistema hidrològic.
b. El PMU no valora el possible increment de risc d’inundació, derivat de la
construcció de les dues passeres i l’obertura d’un nou carrer a la façana
del riu.
c. No es valora l’import de la part proporcional de les obres de construcció
i millora de la xarxa de sanejament en alta, a la qual es connectarà el
sector.
LEGISLACIÓ APLICABLE:
-

-

Articles 68, 70, 78 i 85 del DL 1/2010, de 3 d’agost, Text Refós de la Llei
d’Urbanisme, amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer, quant a tramitació de plans especials en desenvolupament del Pla
General.
Article 8.5 Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, Text Refós de la Llei
d’Urbanisme
Article 90 i 91 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme.

D’acord amb la disposició addicional novena del Reial Decret Legislatiu 2/2008 de 20
de juny, pel qual s’aprova el TEXT Refós de la Llei del Sòl, que modifica l’art. 22.2 c)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, LBRL, l’òrgan competent per a l’aprovació provisional
del pla especial de millora urbana és el Plenari municipal.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
PRIMER.- APROVAR els informes emesos pel tècnic municipal, Sr. Xavier Rico i
ESTIMAR les al·legacions presentades per les Sres. Josefina Carbonell Portabella,
Josefina Farrarons Carbonell, Maria Dolors Farrarons Carbonell i Meritxell Roca
Tarragó, en la forma que consta a l´expedient i que s´ha transcrit a la part expositiva
anterior.
SEGON.- DESESTIMAR l’aprovació provisional del Pla de Millora Urbana del Sector
TU.1, pels motius exposats a la part expositiva anterior.
TERCER.- Notificar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el present acord.
QUART.-Notificar a la propietat dels terrenys la desestimació de l’aprovació provisional
del PMU TU1.
CINQUÈ.- Facultar a l’alcalde per a la signatura dels documents necessaris per a la
consecució del present Acord.
Ribes de Freser, 17 d’abril de 2015
La Secretària,
Raquel Costa Iglesias “.

És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
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PRIMER.- APROVAR els informes emesos pel tècnic municipal, Sr. Xavier Rico i
ESTIMAR les al·legacions presentades per les Sres. Josefina Carbonell Portabella,
Josefina Farrarons Carbonell, Maria Dolors Farrarons Carbonell i Meritxell Roca
Tarragó, en la forma que consta a l´expedient i que s´ha transcrit a la part expositiva
anterior.
SEGON.- DESESTIMAR l’aprovació provisional del Pla de Millora Urbana del Sector
TU.1, pels motius exposats a la part expositiva anterior.
TERCER.- Notificar el present acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona i
als propietaris del sector, a fi i efectes oportuns.
QUART.- Facultar a l’alcalde-president per a la signatura dels documents necessaris
per a la consecució del present acord.

Seguidament l´alcalde-president, Sr. Marc Prat Arrey, efectua una breu explicació del
present punt de l´ordre del dia.
Sotmesa la proposta d ´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.

4.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT NÚMERO 2/2015,
MITJANÇANT CRÈDITS EXTRAORDINARIS.
Mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 24 de març de 2015 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit número 2/2015, mitjançant crèdit extraordinari.
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 crèdit extraordinari que cal finançar mitjançant nous o majors
ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en el pressupost de la
corporació, amb subjecció a les disposicions vigents.
Despeses que cal finançar:
Crèdits extraordinaris:
Partida

Nom

Proposta de consignació

011.91323

Amortització préstec ICF

454.000,00 €

Total altes crèdits : 454.000,00 €
Finançament que es proposa:

1/ Nous o majors ingressos efectivament recaptats:
Partida

Nom

Proposta de Consignació

91723

Préstec ICF

454.000,00
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Total finançament: 454.000,00€
Atès que la Secretària-Interventora ha emès els corresponents informes favorables.
Atès el que estableixen els articles 177 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 i als
articles 34 a 38 del RD 500/1990.
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR l’expedient de crèdit extraordinari número 2/2015, per import de
454.000,00 € que cal finançar mitjançant nous o majors ingressos efectivament
recaptats sobre els totals previstos en el pressupost de la corporació, 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.
Seguidament l´alcalde-president cedeix el torn de paraula al regidor, Sr. Francesc
Verdera, el qual efectua una breu explicació del present punt de l´ordre del dia.
Sotmesa la proposta d ´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.
5.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT NÚMERO 3/2015,
MITJANÇANT CRÈDITS EXTRAORDINARIS
Mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 26 de març de 2015, s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit número 3/2015, mitjançant crèdit extraordinari.
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 crèdit extraordinari que cal finançar mitjançant baixes de
partides del pressupost, amb subjecció a les disposicions vigents.
Despeses que cal finançar:
Crèdits extraordinaris:
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Partida

Nom

Proposta de consignació

320. 48018

AMPA CEIP Mare de Déu 2.500,00 euros
de Núria

320.48019

AMPA SES Joan Triadú

900,00 euros

341.48020

Subvenció Ribatana FC

1.300,00 euros

341.48021

Subvenció Club Pati Ribes

1.300,00 euros

Total altes crèdits : 6.000,00
Finançament que es proposa:
1/ Baixa de partides:
Partida

Nom

Proposta de Consignació

341.48016

Subvencions clubs esportius

2.600,00 euros

320.48000

AMPA

3.400,00 euros

Total finançament: 6.000,00 €
Atès que la Secretària-Interventora ha emès els corresponents informes favorables.
Atès el que estableixen els articles 177 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 i als
articles 34 a 38 del RD 500/1990.
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR l’expedient de crèdit extraordinari número 3/2015, per import de
6.000,00 €, que cal finançar mitjançant la baixa d’altres partides, 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.
Seguidament l´alcalde-president cedeix el torn de paraula al regidor, Sr. Francesc
Verdera, el qual efectua una breu explicació del present punt de l´ordre del dia.
Sotmesa la proposta d ´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.

6.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT NÚMERO 4/2015,
MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS
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Mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 30 de març de 2015 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant transferència de crèdits número
4/2015.
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

Proposta
Consignació

920.46700

Aportació CEIN

468,67 €

430.46700

Consorci Ripollès Desenvolupament

1.973,49 €

130.46501

CCR Recollida d’animals

1.400,00 €

Partida

de

Total altes crèdits : 3.842,16 €
Partides de despeses que es disminueixen:
Nom

Proposta
Consignació

920.46606

Aportació ACM

151,00 €

430.46701

Endarreriments CRD

915,57 €

920.46703

Aportació Localret

18,81 €

334.48013

Subvenció Associació Fotografia

141,80 €

338.48017

Altres transferència i subvencions a entitats 2.152,07 €
sense ànim de lucre

341.48016

Subvencions clubs esportius

400,00€

920.46600

Altres entitats

62,91

Partida

Total finançament: 3.842,16 €

Atès que la Secretària-Interventora ha emès els corresponents informes favorables.

de

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.
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És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR l’expedient de transferència de crèdit número 4/2015, per import
de 3.842,16 € 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.
Seguidament l´alcalde-president cedeix el torn de paraula al regidor, Sr. Francesc
Verdera, el qual efectua una breu explicació del present punt de l´ordre del dia.
Sotmesa la proposta d ´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.
7.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT NÚMERO 5/2015,
MITJANÇANT CRÈDITS EXTRAORDINARIS.
Mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 31 de març de 2015 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari número 5/2015.
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 crèdit extraordinari que cal finançar mitjançant nous o majors
ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en el pressupost de la
corporació, amb subjecció a les disposicions vigents.
Despeses que cal finançar:
Crèdits extraordinaris:
Partida

Nom

1532.21000

Reparació i manteniment – 4.032,00 €
Infraestructures
i
béns
naturals

Total altes crèdits : 4.032,00 €

Proposta de consignació

Finançament que es proposa:
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1/ Nous o majors ingressos:
Partida

Nom

Proposta
de
Consignació

45082

Subvenció
4.032,00 €
DAMM– millora
senders

Total finançament: 4.032,00 €
Atès que la Secretària-Interventora ha emès els corresponents informes favorables.
Atès el que estableixen els articles 177 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 i als
articles 34 a 38 del RD 500/1990.
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR l’expedient de crèdit extraordinari número 5/2015, per import de
4.032,00 €, que cal finançar mitjançant nous o majors ingressos efectivament recaptats
sobre els totals previstos en el pressupost de la corporació, 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.
Seguidament l´alcalde-president cedeix el torn de paraula al regidor, Sr. Francesc
Verdera, el qual efectua una breu explicació del present punt de l´ordre del dia.
Sotmesa la proposta d ´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.

8.- APROVACIÓ ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS
Vista la necessitat de disposard´una ordenança general reguladora del règim
d´atorgament de subvencions per part de l´Ajuntament de Ribes de Freser.
Vista la propsota d´ordenança general de subvencions 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.
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És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR provisionalment l´ordenança general de subvencions 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
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.
Seguidament l´alcalde-president cedeix el torn de paraula al regidor, Sr. Francesc
Verdera, el qual efectua una breu explicació del present punt de l´ordre del dia.
Sotmesa la proposta d ´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.

9.- APROVACIÓ CORRECCIÓ ERRADA MATERIAL EN L´ACORD ADOPTAT PLE
PLENARI MUNICIPAL EN SESSIÓ CELEBRADA EN DATA 24 DE NOVEMBRE DE
2014
Atès l´acord adoptat pel Plenari Municipal en sessió celebrada en data 14 de
novembre de 2014, mitjançant el qual s´aprovà la modificació de les ordernances
fiscals per a l´exercici de 2015.
Atès que en l´esmentat acord es va produir un error material en la determinació de la
quantia de la taxa pel subministrament d´aigua potable en l´apartat domèstic i
comercial, fins a 6m3/abonat/mes, atès que aquest import no es va augmentar en un
1,6% com la resta, sinó que es va augment en un 16%.
Atès el que estableix l´article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de noviembre, de Règim
jurídic de les adminstracions publiques i del procediment administratiu comú, el qual
estableix que les administracions publiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol
momento, d´ofici o a instancia dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics
existents en els seus actes.
On diu a l´article 7è. Quotra tributària:
1

Domèstic i comercial

Fins a 6m3/abonat/mes

0,32

Domèstic i comercial
Fins a 6m3/abonat/mes

0,28

Ha de dir:
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És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR la correcció de l´errada material en l´acord adoptat pel Plenari
Municipal en sessió celebrada end ata 24 de novembre de 2014 i APROVAR la quota
tributària pel subministració d´aigua potable per a l´ús domèstic i comercial en la forma
que s´ha transcrit en la part expositiva anterior.
SEGON.- PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Provincia.
Sotmesa la proposta d ´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.
10.- MOCIÓ EN RELACIÓ AMB UN PACTE D´ESTAT PER LA INFÀNCIA
L´any 1995 totes les forces polítiques van firmar el Pacte de Toledo, aquest ha suposat
una protecció col.lectiva als més grans de 65 anys, sent estabilitzada la seva situació
des d´aleshores, perquè els acords que en aquell moment es van adoptar s´han
mantingut independentment dels canvis polítics. Creiem que ha arribat el moment de
completar la feina i blindar els drets de la infancia, l´altre col.lectiu que no té mitjans
per produir els seus propis recursos i que, a més a més, ara mateix precisa de
l´atenció social i política perquè la seva situació ha empitjorat.
La proposta que planteja UNICEF Comitè Catalunya és una proposta de bases per a
un Pacte d´Estat que ha de blindar dos aspectes bàsics dels drets i el benestar infantil:
la protecció contra la pobresa i la qualitat i la igualtat d´oportunitats en el sistema
educatiu.
Donat que en els últims 25 anys, des de l´aprovació de la Convenció sobre el Drets
dels Nens, s´han aconseguit grans avanços, però els reptes que resten són grandiosos
per a aconseguir que tots els nens i nenes vegin complerts els seus drets.
Atès que, actualment a Espanya, un de cada tres nens està en risc. La pobresa i
desigualtat es fa cada dia més patent entre la població infantil. A això ve a afegir-se
una tendència demogràfica decreixent així com dades preocupants en fracàs i
abandonament escolar.
Els nens importen, el seu valor social va molt més enlla de l´àmbit domèstic, són un
assumpte de les seves famílies, però també de tots. Perquè sense ells no hi ha futur.

Per aquest motiu, fem un crida al conjunt de la nostra ciutadania i a tots els agents
socials i econòmics, per a que s´adhereixin a la proposta d´aconseguir un Pacte
d´Estat per la Infància que blindi els drets dels nens i nenes.
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És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Expressar a través de pactoinfancia@unicef.es la nostra adhesió a la
proposta de Pacte d´Estat per la Infància.
SEGON.- Realitzar tots els esforços possibles per a promoure els programes d´acció
per i amb la infància i les famílies, prestant una especial atenció als col.lectius més
vulnerables i en situació de risc d´exclusió social.
TERCER.- Traslladar al Govern de Catalunya, a la mesa del Parlament i als grups
parlamentaris, el present acord, interssant la seva inclusió i aprovació, amb carácter
d´urgència, en el primer Ple que celebrin.
QUART.- Traslladar al Govern d´Espanya el present acord, interessant la seva
aprovació.
Sotmesa la proposta d ´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.
11.- 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 16 de febrer de 2015 i el dia 13 d´abril de
2015, ambdós inclosos
12.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
Es dóna compte al Plenari Municipal dels Decrets d’Alcaldia compresos entre el
número 45 i el número 118 de 2015, ambdós inclosos.

13.- SORTEIG MEMBRES MESES ELECTORALS ELECCIONS MUNICIPALS
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica del Règim Electoral General
(LOREG), el proper 24 de maig de 2015 es celebraran eleccions municipals.
Atès el que estableix el Reial Decret 233/2015, de 30 de març, pel qual es convoquen
eleccions locals, publicat en el Boletín Oficial del Estado número 77, de 31 de març de
2015.
Atès que de conformitat amb l´esmentat Reial Decret, els Ajuntament han d´efectuar el
sorteig per a designar els membres que formaran part de les diferents meses
electorals entre el dia 25 i 29 d´abril de 2015.

És pel que el Plenari Municipal procedeix a efectuar de forma informàtica, el sorteig de
les meses de les properes eleccions municipals, amb el resultat que figura a
l´expedient administratiu corresponent.

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

14.- TORN OBERT DE PARAULA
L´Alcalde-President, Sr. Marc Prat Arrey, comenta que en un termini aproximat de
dues setmanes acabaran les obres del Carrer Eres. També comenta que els dies 6 i 7
de juny tindrà lloc la Cursa dels Bastions i, finalment, agraeix a tots els regidors i
regidores els quatre anys que han compartit a l´ajuntament. Comenta que ha estat un
plaer treballar pel poble amb tots ells i que s´ha tingut una oposició cordial i amb
persona amb qui s´ha pogut parlar. Agraiex l´esforç i la dedicació dels que pleguen i
encoratja als que començaran una nova etapa a partir del 24 de maig i els desitja
molta sort a tots.
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

