ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLENARI MUNICIPAL DE DATA 30
DE MAIG DE 2016
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Identificació de la sessió:
Legislatura: 2015-2019
Caràcter: extraordinària
Sessió número: 8
Lloc: sala Ple
Hora: 11:00
Llista d’assistents:
Sr. Marc Prat Arrey
Sr. Francesc Verdera i Rosell
Sra. Núria Ibáñez i Resplandis
Sr. Joan Albamonte i Ventayol
Sra. Carlota Pajares i Tubau
Sra. Maria Perramon i Mir
Sr. David Vigo i Anglada
Excusen la seva absència:
Sr. Cosme Damian Moreno i Hermoso
Sr. Jordi Maymó i Puig

Sra. Raquel Costa Iglesias, secretària-interventora de la Corporació que en dóna fe.

S’obra la sessió per la Presidència a les 19:00 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 25 D´ABRIL DE
2016
2.- SORTEIG MEMBRES MESES ELECTORALS ELECCIONS CORTS GENERALS
2016
3.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT 1/2016 EN EL
PRESSUPOST GENERAL DE L’EXERCICI 2016 DE LA RESIDENCIA VALL DE
RIBES
4.- APROVACIÓ MODIFICACIO PRESSUPOST AJUNTAMENT 3/2016 MITJANÇANT
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
5.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10, REGULADORA
DE LA TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

6.- APROVACIÓ SUSPENSIÓ TEMPORAL QUOTES TRIBUTÀRIES ORDENANÇA
FISCAL NÚMERO 20, REGULADORA DE LA TAXA DEL SERVEI DE CONTROL
SANITARI DE GOSSOS DOMÈSTICS
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7.- APROVACIÓ SEPARACIÓ AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER DEL
CONSORCI RIPOLLÈS DESENVOLUPAMENT
8.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
9.- TORN OBERT DE PARAULA

1. – APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE DATA 25 D´ABRIL DE
2016
Sotmesa l’acta de la sessió anterior a consideració dels membres del plenari
municipal, aquesta s’aprova per unanimitat dels assistents.

2.- SORTEIG MEMBRES MESES ELECTORALS ELECCIONS CORTS GENERALS
2016
Atès el que estableix el Reial Decret 184/2016, de 3 de maig, de dissolució del
Congrés dels Diputats i del Senat i de convocatòria d’eleccions. El Decret, signat pel
president del Govern, convoca les eleccions per al diumenge 26 de juny de 2016.
Atès que els Ajuntament han d´efectuar el sorteig per a designar els membres que
formaran part de les diferents meses electorals entre el dia 28 de maig i 1 de juny de
2016, ambdós inclosos.
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.

3.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT 1/2016 EN EL
PRESSUPOST GENERAL DE L’EXERCICI 2016 DE LA RESIDÈNCIA VALL DE
RIBES
Atès que existeixen obligacions procedents d’exercicis tancats pendents de reconèixer
i liquidar segons s’acredita en la comptabilitat de l’exercici 2015.
Tenint en compte la Disposició Addicional Sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i estabilitat financera introduïda per la Llei Orgànica
9/2013, de 20 de desembre, del control del deute comercial al sector públic en què es
regules les regles especials per el destí del superàvit pressupostari.

Vist el punt tretzè de la Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens
locals per a l'exercici de 2016 de 21 de gener de 2016, on s’estableixen els criteris a
seguir per a l’aplicació del superàvit pressupostari, on s’estableix com a prioritat
destinar el superàvit a l’absorció del dèficit de les obligacions pendents d’aplicar a
pressupost.
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Vist l’informe de la secretaria intervenció de data 18 de maig de 2016 que consta a
l´expedient.
De conformitat amb l’article 60.2 del RD 500/ 1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el capítol I del títol VI del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, el qual estableix la competència del ple per l’aprovació dels expedients de
reconeixement extrajudicial de crèdits;
És pel que es proposa al Plenari Municipal l´adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR l´informe emès per la Secretària-Interventora de la Corporació i
sense perjudici de les responsabilitats que es puguin derivar de la realització de
despeses al marge del procediment legalment establert, APROVAR l’expedient de
reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1/2016, per un import total de 12.772,20€
el qual comprèn les següents despeses procedents d’exercicis tancats:
N. Operació Fase
220150004342 OPA
220150004343 OPA
220150004344 OPA
220150004345 OPA
220150004346 OPA
220150004347 OPA
220150004348 OPA
220150004349 OPA
220150004350 OPA
220150004351 OPA
220150004352 OPA
220150004353 OPA
220150004354 OPA

Import
Data
Aplicació
113,56
31/12/2015 2015 011 31000
749,06
31/12/2015 2015 231 16000
31/12/2015 2015 920 13000 1.088,73
31/12/2015 2015 920 13000 1.302,91
31/12/2015 2015 920 13000 1.011,58
31/12/2015 2015 920 13000 1.064,60
31/12/2015 2015 920 13000
835,13
31/12/2015 2015 920 13000
791,71
31/12/2015 2015 920 13000 1.895,71
31/12/2015 2015 920 13000 1.107,69
31/12/2015 2015 920 13000 1.607,79
44,72
31/12/2015 2015 321 22105
31/12/2015 2015 920 13000 1.159,01

Saldo
113,56
749,06
1.088,73
1.302,91
1.011,58
1.064,60
835,13
791,71
1.895,71
1.107,69
1.607,79
44,72
1.159,01
12.772,20

tercer
Nom terc.
A48265169 BBVA
SS
TRESORERIA DE LA SEGURETAT SOCIAL
X6597392A ANNA BERTA ORTIZ MALDONADO
78022306G INES RAMOS
40287155X M. CARMEN ROMERO CAZORLA
40557533T M. └NGELS S┴NCHEZ STITZNER
43631364L MONTSERRAT SERRANO HERNANDEZ
35076984Y SUSANA URIA ALVAREZ
43625663E OLGA YLLA GAYOLA
X4374136L ZAHOUM KHADIJA
07480494C M. CARMEN GONZALEZ MARTINEZ
ESCLAT
ESCLAT
40558544 MERCÈ PEREA MORENO

Text lliure
INTERESSO PÒLISSA
SS NOVEMBRE EMPRESA
NÒMINA DESEMBRE
NÒMINA DESEMBRE
NÒMINA DESEMBRE
NÒMINA DESEMBRE
NÒMINA DESEMBRE
NÒMINA DESEMBRE
NÒMINA DESEMBRE
NÒMINA DESEMBRE
NÒMINA NOVEMBRE +PAGA 2012
ALIMENTACIÓ SENSE SUCRE
NÒMINA DESEMBRE

SEGON.- Aplicar els respectius imports de les despeses descrites a les partides
pressupostàries dels pressupost vigent indicades en el quadre expressat a l’apartat
anterior.
TERCER.- Procedir al corresponent registre comptable i prosseguir la tramitació
ordinària del procediment de despesa fins al pagament de les expressades
obligacions.
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
MODIFICACIO
PRESSUPOST
MITJANÇANT SUPLEMENTS DE CRÈDIT

AJUNTAMENT

3/2016

Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 20 de maig de 2016, s’inicia
l’expedient per a l’aprovació de la modificació de crèdit número 3/2016, mitjançant
suplement de crèdits amb la finalitat de poder atendre les despeses que es detallen a
continuació:

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE DESPESES
1621.61900 Sala de vetlla Residència

SUPLEMENT DE CRÈDIT
46.000,00€

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA D’INGRESSOS
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87001 Romanent de tresoreria per a despeses generals

46.000,00€

Atès que segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de
realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el
pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable,
l´alcalde-president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit
extraordinari o de suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no
compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles
sense pertorbació del respectiu servei.
Atès el que estableix l’article 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 Reial decret 500/1990.
Atès que de conformitat amb els articles 22.2.e) i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases del règim local, l’aprovació de la present modificació del
pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple.

Per tot el que s´acaba d´exposar, és pel que es proposa al Plenari Municipal, l´adopció
dels següents ACORDS:
PRIMER.APROVAR l’expedient de modificació de pressupost vigent de la
Corporació mitjançant suplement de crèdits número 3/2016, que cal finançar
mitjançant romanent tresoreria general, tal i com s´indica en la part expositiva anterior.
SEGON.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la
Província. En cas que no es presentin 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.
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 ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE LA TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

NÚMERO

10,

Vista la necessitat de modificar l´ordenança fiscal número 10, reguladora de la taxa del
cementiri municipal, amb la finalitat d´incloure-hi una nova tarifa per a la utilització de
la sala de vetlla.

Atès que es proposa modificar l´art. 2 de l´esmentada ordenança per tal que aquest
quedi redactat de la forma següent:
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“ Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis del cementiri municipal
com els dels nuclis agregats i disseminats que delegin al gestió a l’ajuntament de
Ribes de Freser, com són: assignació d’espais per a enterraments; permisos de
construcció de panteons o de sepultures; ocupació d’aquests panteons o sepultures;
reducció, incineració; moviment de làpides, reixes i guarniments, conservació dels
espais destinats al descans dels difunts, utilització de la sala de vetlla i qualsevol altres
que, de conformitat amb el que es preveu en el Reglament de Policia Sanitària
Mortuòria, siguin convenients o s’autoritzin a instància de part“
Atès que també es proposa modificar l´art. 6 de l´esmentada ordenança per tal
d´afegir-hi un nou epígraf que digui literalment el següent:
“ Epígraf 5 – Utilització sala de vetlla
Utilització sala de vetlla

100,00 €

“
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 la modificació de l´ordenaça fiscal número 10,
reguladora de la taxa del cementiri municipal, en la forma que consta a l´expedient i
que s´ha transcrit a la part expositiva anterior.
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.
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 SUSPENSIÓ TEMPORAL QUOTES TRIBUTÀRIES ORDENANÇA
FISCAL NÚMERO 20, REGULADORA DE LA TAXA DEL SERVEI DE CONTROL
SANITARI DE GOSSOS DOMÈSTICS
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Vista la voluntat d´aquest Ajuntament d´iniciar una campanya amb la finalitat d´
incentivar la inscripció al cens municipal dels animals de compayia, de conformitat amb
el que estableix l´Ordenança fiscal número 20, reguladora de la taxa del servei de
control sanitari de gossos domèstics.
Atès que de conformitat amb l´esmentada ordenança, constitueix la seva base
imposable, les despeses de gestió de la inscripció al cens d´animals de companyia de
l´Ajuntament de Ribes de Freser i la sol.licitud de llicències de tinença de gossos
potencialment periollos, establint-se en el seu article 4, les següents quotes tributàries:
1.- Drets d’inscripció en el registre municipal: 5,10€.
2.- Drets d’inscripció i expedició de llicència per la tinença de gossos
potencialment perillosos: 10,20 € (validesa de la llicència 5 anys).
Atès que la voluntat d´aquest Ajuntament és la de suspendre temporalment durant un
període màxim de 2 mesos a comptar des del moment en què s´iniciï la corresponent
campanya, les quotes tributàries estipulades en l´ordenança fiscal número 10 i que
s´han esmentat en l´apartat anterior, amb la finalitat d´afavorir que els propietaris i
propietàries d´animals de companyia, els inscriguin al cens municipal.

És pel que es proposa al Plenari Municipal l´adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- SUSPENDRE temporalment durant un període màxim de 2 mesos a
comptar des del moment en què s´iniciï la campanya que l´Ajuntament de Ribes de
Freser durà a terme amb la finlitat d´incentivar la inscripció al cens municipal dels
animals de companyia, les quotes tributàries estipulades en l´ordenança fiscal número
10, reguladora de la taxa del servei de control sanitari de gossos domèstics i que
s´han esmentat a la part expositiva anterior, amb la finalitat d´afavorir que els
propietaris i propietàries d´animals de companyia, els inscriguin al cens municipal.
SEGON.- COMUNICAR el present acord a l ´àrea comptable d´aquest Ajuntament 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 dels assistents.
7.- APROVACIÓ SEPARACIÓ AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER DEL
CONSORCI RIPOLLÈS DESENVOLUPAMENT
L´Ajuntament de Ribes de Freser ha format part del Consorci Ripollès
Desenvolupament des de l´any 2000. Tal i com ja us hem manifestat, l´Ajuntament de
Ribes de Freser ha decidit deixar de formar part d´aquest Consorci a partir de l´any
2016. Per això, en data de registre de sortida 15 de novembre de 2015, us vàrem
enviar un escrit en el qua us comunicàvem la nostra voluntat de deixar de formar part
de l´esmentat Consorci pels motius següents:

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

Creiem que una comarca d´unes dimensions tan reduïdes com la nostra no requereix
tenir tants organismes per donar resposta a les necessitats de la ciutadania a la qual
representem. Els moments que vivim, ens obliguen a prendre decisions enfocades a
l´eficiència dels serveis que prestem i, per tot això, veiem obligada una simplificació
d´estructures comarcals que ens facin més àgils i eficients.
Considerem que la feina que realitza el Consorci Ripollès Desenvolupament s´ha de
poder seguint duent a terme sota el paraigua del Consell Comarcal del Ripollès.
Considerem que cal reforçar el Consell Comarcal amb serveis de caràcter transversal
cap als diferents ajuntaments de la comarca i, la promoció económica ha de ser un
d´ells.
Amb aquest fet volem deixar clar que l´Ajuntament de Ribes de Freser no es desentén
i es desentendrà de les polítiques comarcals en l´àmbit de la promoció económica.
Valorem com a molt positiva la dinÀmica establerta pel President del Consell
Comarcal a l´hora de convertir el Consell d´Alcaldes en un òrgan de debat i decisió
d´aquells aspectes que afecten a la comarca. El Consell d´Alcaldes ha de ser el marc
on els alcaldes de la comarca acordin i es comprometin a desenvolupar i finançar
accions i polítiques necessàries pels nostres municipis.
Atès el que estableix els Estatuts del Consorci Ripollès Desenvolupament, avui
Agència de Desenvolupament del Ripollès, els quals determinen que qualsevol dels
membres de l’Agència podrà separar-se’n efectuant el corresponent avís previ davant
l’Agència amb un mínim de tres mesos d’antelació, sempre que estigui al corrent en el
compliment de les seves obligacions i dels compromisos pendents. Un cop rebut l’avís
previ de separació d’algun membre, es reunirà l’òrgan de govern plenari per impulsar,
si escau, les modificacions estatutàries i pressupostàries oportunes o, si escau, la
dissolució de l’Agència.
Atès que l´Ajuntament de Ribes de Freser es troba al corrent en el compliment de les
seves obligacions i únicament li queda pendent de liquidar la part proporcional de la
quota del Consorci corresponent a l´any 2016.

És pel que es proposa al Plenari Municipal l´adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR la separació de l´Ajuntament de Ribes de Freser del Consorci
Ripollès Desenvolupament, avui Agència de Desenvolupament del Ripollès, pels
motius exposats a la part expositiva anterior.
SEGON.- COMUNICAR el present acord al Consorci Ripollès Desenvolupament a fi i
efectes oportuns.
L´alcalde cedeix el torn de paraula al regidor, Sr. David Vigo, el qual comenta que nos
els ha agradat la forma en què s´ha fet ja que com a grup municipal es van assebentar
per la premsa del mes de desembre passat que l´Ajuntament de Ribes de Freser havia
sortit del Consorci Ripollès Desenvolupament i fins ara, a la Comissió informativa
prèvia al Ple, no n´han sabut res de forma directa per part de l´ajuntament. Explica
que entenen els motius que se´ls han donat i que fonamenten la sortida del Consorci i,
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alguns d´aquests motius els poden arribar a compartir, com per exemple, la marca Vall
de Ribes.
També destaca que alguna cosa deu passar al Consorci perquè més de la meitat de
municipis de la comarca no en formen part. Pensen però, que alguna cosa fa aquest
Consorci i que potser la presa d´una decisió com aquesta s´hauria de fer directament
des del Consell Comarcal del Ripollès i no de forma individual per cada ajuntament.
L´alcalde contesta al regidor, Sr. Vigo, dient que no es discuteix els serveis que es
presten sinó la forma com es presten ja que consideren que aquests serveis s´han de
prestar de forma més eficient a través del Consell Comarcal del Ripollès i això, és una
decisió de visió purament estratègica del que ha de ser la comarca. Quan es va
prendre la decisió es va provocar el debat demanat des de feia molt temps. Es pren
l´acord de ple ara, com a pur formalisme, tot i que els estatuts del Consorci no ho
especifica que hagi de ser un acord de Ple, essent suficient la notificació signada per
l´alcalde que se´ls va enviar el mes de novembre mitjançant la qual els hi
comunicàvem la voluntat d´aquest ajuntament de deixar de formar part del Consorci i,
també els comunicàvem que estàvem al corrent de pagament.
Destaca que aposten per tenir un Consell Comarcal fort que presti una sèrie de serveis
públics de forma eficient perquè consideren que cal un sol organisme que funcioni bé i
no sis o set organismes diferents amb tot el que això implica.
No obstant, reconeix que potser haurien hagut de parlat durant el temps que hi ha
hagut des de que l´ajuntament va comunicar al Consorci la voluntat de deixar de
formar-ne part. Es compromet a parlar amb els regidors de l´oposició a partir d´aquest
moment, de qualsevol tema important com aquest.
La regidora, Sra. Maria Perramon comenta que estan d´acord amb el debat obert a
nivell de comarca. Qüestiona la forma que s´ha fet. Considera que potser en el
moment de passar de consorci a agència hagués estat el moment més idoni per
entomar aquest debat. Una decisió d´aquest tipus, s´ha de mirar que en un futur no
ens perjudiqui perquè es transformi en una baralla política i, per això, demana
maduresa als representants polítics al Consell Comarcal.
L´alcalde contesta a la regidora dient que s´havia d´haver afrontat la dissolució del
Consorci ara fa 3 anys. Llavors l´Ajuntament de Ribes de fer un vot de confiança fins
ara que veuen clar que cal un canvi. També considera que aquesta decisió no potser
perjudicial per la comarca perquè un 60% dels municipis de la comarca també ho
veuen així. No creu que això acabi afectant altres serveis perquè el Consell en presta
molts pocs actualment i, pel que fa al cas concret de la recollida de deixalles, no
l´afectarà perquè aquest és un servei que és totalment inviable prestar-lo de forma
individual un sol municipi.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova amb 5 vots positius del grup polític municipal de
CiU i 2 vots negatius del grup polític municipal d´ERC.
8.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
Es dóna compte al Plenari Municipal dels Decrets d´Alcaldia compresos entre el
número 141 i el número 200 de 2016, ambdós inclosos.

9.- TORN OBERT DE PARAULA
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El regidor, Sr. David Vigo felicita a la regidora, Sra. Núria Resplandis, per la iniciativa
que va tenir de reunir una sèrie de joves del poble per conèixer les seves inquietuts i,
encoratja als altres regidors de l´equip de govern perquè adoptin iniciatives com
aquestes.

Sense més assumptes a tractar, a les 12:00 hores s’aixeca la sessió que jo com a
secretària en dono fe.
La Secretària,

L’Alcalde,

Raquel Costa Iglesias

Marc Prat Arrey

