A la casa de la Vila de Ribes de Freser, a les NOU del vespre del 29.9.2014 es reuneixen en
sessió ORDINARIA els membres que formen l’ajuntament en Ple,

Senyors/es
Marc Prat Arrey
Francisco Verdera Rosell
Carles Mateu Duran
Eva Rossell Teixido
Xavier Perpiñá Colomer
Joan Albamonte Ventaiol
Sònia Hernàndez
Maria Perramon Mir
David Salomó
Sonia hernandez
Eva Rossell

Absents amb justificació
Sota la Presidència del Sr

Marc

Prat

Arrey

d’alcalde de l’ajuntament, assistits per

la

Secretària accidental Na Antonia Parés Jurado per tal de celebrar en primera convocatòria la
sessió Extraordinària convocada pels esmentats dia i hora, per la qual han estat prèviament
citats en temps i forma, en la que s’hauran de tractar els punts inclosos en l’ordre del dia:
1-Proposta d’aprovació acta sessió anterior

1.1 del ple extraordinari de data 19.9.2014
1.2 donar compte de les JGL de
Acta de JGL de data 26.8.2014
2- Proposta d’aprovació dels padrons fiscals i llistes cobratories del 2014
3-Donar compte dels decret d’alcaldia
4-Mocions i mocions d’urgència5-Informacions de l’alcaldia i regidors
6- precs i preguntes

1-Proposta d’aprovació acta sessió anterior
Vistes les actes de les sessions anteriors i d’acord amb l’art 80 i 91 de RD
2568/1986 reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les Entitats
locals
Es proposa al ple
Primer Aprovar l’acta de la sessió plenària extraordinari de data 19.9.2014
Segon Donar compte de les JGL de 26.8.2014
S’aprova amb el vot favorable unànime de tots els membres assistents
2- Proposta d’aprovació dels padrons fiscals i llistes cobratòries del 2014
Presentats els padrons fiscals i llistes cobratòries del 2014 pel consorci de
Recaptació Cerdanya Ripollès es proposa Ple
Primer.- Aprovar els padrons fiscals i llistes cobratòries de l’any 2014 següents
A)Impostos
Impost sobre bens immobles urbà i rústega
Impost activitats econòmiques
Impost de vehicles de tracció mecànica
b) TAXES i Preus públics:
Recollida d’escombraries
Entrada de vehicles
Ocupació via pública
Rètols i aparadors.
Cementiri
Taxis
Guals
S’aprova amb el vot favorable unànime de tots els membres asssitents
3-Donar compte dels decret d’alcaldia

29/04/2014 ALCALDIA
29/04/2014 TAXES
29/04/2014 ALCALDIA

Sol.licitant subvenció a la Diputació de Girona destinada al
foment i pràctica de l'esport
Atendre la petició formulada pel …………………. per la
bonificació de l'impost de tracció mecànica
Iniciar procediment d'adjudicació de l'arrendament del bar

29/04/2014 OBRES
29/04/2014 OBRES
29/04/2014 ACTIVITATS
30/04/2014 ACTIVITATS
30/04/2014 ACTIVITATS
30/04/2014 ACTIVITAS
30/04/2014 ALCALDIA
05/05/2014 ALCALDIA
05/05/2014 ALCALDIA
05/05/2014 ALCALDIA
06/05/2014 ALCALDIA
07/05/2014 OBRES
09/05/2014 ALCALDIA
09/05/2014 ALCALDIA
09/05/2014 OVP

09/05/2014 OVP
09/05/2014 OVP
09/05/2014 ACTIVITATS
13/05/2014 ALCALDIA

14/05/2014 ALCALDIA

14/05/2014 TAXES
14/05/2014 TAXES
15/04/2014 ALCALDIA
15/05/2014 ALCALDIA
16/05/2014 ALCALDIA

16/05/2014 ALCALDIA
16/05/2014 ALCALDIA
16/05/2014 ACTIVITATS
16/05/2014 ACTIVITATS

de la piscina d'aquest municipi
Concedir lliscència d'obres al Sr. ……………….
Concedir la llicència d'obres a la comunitat de propietaris
de la Carratera de Queralbs 9
s'estima favorable la proposta per l'obertura del bar:
"Donner Kebab"
Autoritzat canvi de titularitat d'una activitat de Perruqueria
persentada per la Sra. ………………….
Autoritzat canvi de titularitat d'una activitat existent de bar
persentada per la Sra. …………………
Autoritzar canvi de titularitat de l'activitat de Ramaderia
Extensiva
Convocant a sessió oridnària 31.3.2014
Aprovar proposta de subvenció aportada pel CEIN, registre
d'entrada 399
Concedir ajut econòmic als……………….
Convocatòria sessió oridinària 6.5.2014
Petició de la Sra. …………………………... pel trasllat de
restes del nínxol 667
Concedir la llicència d'obres a la comunitat de propietaris
del passeig Guimerà 9
concessió del dret funerari del nínxol 673 propietat de
……………………….
sol·licitut d'ocpuació del carrer Balandrau 14 per la
col·locació d'una terrassa aportada per ……………………..
Sol·icitut d'ocupació de la plaça del mercat per la
col·locació d'una terrassa aportada per
………………………..
Sol·licitut d'ocupació del carrer eres 20 per la col·locació
d'una terrassa aportada per ……………………………
Sol·licitut d'obertura d'una activitat existent de Corsesteria
ubicada al Carrer major 19, presentada per ……………….
Acceptar el pressupost es despeses presentat pel curs
escolar 2014-2015
Otorgar un plus de productivitat esporàdic a la Sra.
……………….. per les responsabilitats assumides en el ple
del 31.3.2014
Realitzar canvi de nom del rebut d'escombreires
domiciliàries de la senyora ……………………... a la
carratera de Pardines 4-6
Anular el rebut 1402001459 del …………………. en
concepte d'escombraries domiciliàries.
Formalitzar la sol·licitut per a l'adquisició d'un lector de xips
en temps i forma.
Concedir un ajut econòmic al Club Patí Ribes sol·licitat per
……………..
Procedir canvi de concessió funerària del nínxol n 231
propietat de ……………………..
sol·licitació de subencions per despeses correntes
deivades d'actuacions relacionades amb l'organització
d'esdeveniments de caràcter firal.
Convocatòria sessió ordinària de JGL pel dia 20.5.14
Comunicació d'obetura amb canvi de titularitat existent de
Corsteria, presentada per la …………………
Comunicació d'obertura amb canvi de titularitat de Bar,
presentada per la …………………

16/05/2014 ACTIVITATS
19/05/2014 TAXES
20/05/2014 ALCALDIA
20/05/2014 ALCALDIA
21/05/2014 ACTIVITATS
22/05/2014 TAXES
23/05/2014 OBRES

23/05/2014 ALCALDIA
23/05/2014 ALCALDIA
26/05/2014 OVP
27/05/2014 ALCALDIA

27/05/2014 ACTIVITATS
27/05/2014 TAXES
27/05/2014 ALCALDIA
28/05/2014 ALCALDIA
30/05/2014 ALCALDIA
30/05/2014 ALCALDIA
30/05/2014 ALCALDIA
02/06/2014 TAXES
02/06/2014 OBRES
03/06/2014 ALCALDIA
03/06/2014 OPV
03/06/2014 ALCALDIA
03/06/2014 ALCALDIA
04/06/2014 ACTIVITATS
04/06/2014 ACTIVITATS

04/06/2014 OBRES
04/06/2014 OBRES

04/06/2014 OBRES
05/06/2014 ALCALDIA

Comunicació de canvi de titularitat de l'activitat existent de
Perruqueria presentada per la ……………………………
Donar de baixa la liquidació emes pel Consorci i retornar la
liquidació i l'imprt als interessats
Aprovar l'expedient de modificació de crèdit IRC2/2014
Aprovar l'expedient 1/2014 per l'inclusió de OPAS
Comunicació de l'obertura d'una activitat de Carnisseria
amb obrador presentada per ………………….
Anul·lar el rebut 1474000037 procedent a hotels i fondes
fins a 10 habitacions
Concedir la llicència d'obres al ………………….. al carrer
Núria num 8
Concórrer a la convocatòria de subvencions consistents en
la realització d'actuacions de conservació i manteniment de
les lleres públiques.
Procedir al canvi de concessió funerària del nínxol n 657 a
favor de la …………………
Sol·licitut d'ocupació de la vía pública formulada per
la………………………
Donar compte dels dectrets d'alcaldia
Procedeixi a la verificació del compliment de les
determinacions que s'estableix de prevenció i control
ambiental
Aprovar la memòria valorada emesa per L'Arquitecta
tècnica de l'ajuntament
Convocatòria per a la provisio de forma interina de màxima
urgència d'un funcionari agent de policia local
Atendre la petició formulada per l'empresa Construccions
Ribera Riu S.A. i procedir al canvi de IBI
Concocatòria en sessió ordinària el dia 3.6.2014
Procedir al canvi de concessió funerària del nínxol n 424 a
favor dels senyors ……………………………..
Requerir i Adjudicar prèvia presentació de la documentació
requerida de l'empresa Oxineu
Atendre la petició formulada per el senyor ……………….. i
procedir a la devolucio del rebut
Fer desmuntar la bastida instal·lada a l'alçada del Carrer
Sant Quinti num 47
Encarregar redacció del projecte de la façana de
l'ajuntament
Sol·licitut d'ocupació del carrer sant Quinti 53 aportada per
la …………………
Convocatòria a la Mesa del dia 4.6.2014
Procedir al canvi de concessió funerària del nínxol n 279 a
favor de la …………………………
Contractar l'empresa Pirineu Actiu per a la prestació del
servei de socorrista a la piscina
Concedir la llicència d'obres a la
……………………………... al carrer Nostra senyora de
Gràcia 15
Concedir la llicència d'obres a la …………………….. al
carrer eres 18
Atorgar la pròrroga de la llicència a la Papelera Del Freser
per la construcció d'un edifici de 18 vivendes al carrer
fonderia
El Sr……………... ha presentat un recurs de reposició

05/06/2014 ACTIVITATS
05/06/2014 ALCALDIA

06/06/2014 ALCALDIA
06/06/2014 ACTIVITATS

09/06/2014 OBRES
09/06/2014 OBRES
10/06/2014 OPV
11/06/2014 OPV
11/06/2014 ALCALDIA
11/06/2014 OBRES

11/06/2014 OBRES
11/06/2014 ALCALDIA
11/06/2014 ALCALDIA
12/06/2014 ALCALDIA
16/06/2014 TAXES
17/06/2014 ALCALDIA
18/06/2014 OPV
18/06/2014 OPV
18/06/2014 ALCALDIA
25/06/2014 TAXES
25/06/2014 ALCALDIA
25/06/2014 ALCALDIA
26/05/2014 ALCALDIA
26/05/2014 ALCALDIA
30/06/2014 TAXES
30/06/2014 ALCALDIA

davant aques ajuntament per manca de notificació dels
rebuts d'escombraries
Comunicació do l'obertura de l'activitat de magatzem de
venda i productes per a la pagesia al Carrer Pedrera 1
Convocatòria de ple extraordinari al 9.6.2014
Adjudicat d'arrendament del bar de la piscina i notificar i
requerir a ………………………. perque presenti
l'adjudicació
Comunicació de l'obertura amb canvi de titularitat de
l'activitat Bar El Trèvol de Ribes
Les senyores ………………………. han presentat una
sol·licitut la qual sol·liciten una inspecció al teulat del num 8
del Nostra senyora de Gràcia
El Banc Sabadell sol·licita el vistiplau a l'execissió de les
obres al carrer girafulles 11
Atorgar a l'empresa Hotel Traces la llicència d'ocupació del
carrer nostra senyora de Gràcia num 3
Atorgar llicència d'ocupació al………………………. per
ocupar el carrer eres num 4
Convocatòria en sessió ordinària de la JGL el dia 17.6.14
Iniciar l'expedient de declaració de la caducitat de la
llicència atorgada al Sr…………………….
Sol·licitut de construcció d'una barraca i d'un cobert al
polígon 4, parcel·la 123 paratge El Begar de Ribes de
Freser
Procedir al canvi de concessió funerària dels nínxols 143 i
450 a favor de la senyora ……………………..
Procedir a la contractació de la Sra………………. com a
policia local interí temporal
Concedir Ajut econòmic al Club de futbol Ribatana per a
les activitats de la temporada 2013-2014
Anul·lar el rebut 1402001050 a la senyora ………………….
Atorgar ajuts als ciutadans ………………………………
Atorgar a l'empresa Els Caçadors de Rbes la llicència
d'ocupació de la vía pública al carrer Balandrau num 22
Atorgar la llicència de instal·lació d'una parada de venda
de roba a la ……………………
Procedir al canvi de concessió funerària del nínxol n 32 a
favor de la ……………………..
Atendre a la petició formulada referent a l'exempció de la
taxa d'escombraries del ………………………..
Atendre la petició formulada per …………..i procedir a la
devolució del rebut
Convocatòria en sessió ordinària el dia 1.7.2014
Procedir al canvi de concessió funerària del nínxol 580 a
favor de la senyora ……………..
Resolució per part de l'alcalde dels seguents antecedents
concedir ajut econòmic a l'associació d'amics de Sant
Antoni
aprovar la memòria redactada pel Sr…………….

Es donen per assabentats
4-Mocions i mocions d’urgència-

5-Informacions de l’alcaldia i regidors
6- precs i preguntes

Sense mes assumptes a tractar a les ................ hores s’aixeca la sessió que jo
com a secretària en dono fe

