A la casa de la Vila de Ribes de Freser, a les NOU del vespre del 14.11.2014 es reuneixen en sessió
EXTRAORDINARIA 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 Raquel
Costa Iglesias 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:
Regim interior i hisenda
1. -Proposta d’aprovació acta sessió anterior
1.1 del ple extraordinari de data 19.9.2014
1.2 Acta del ple ordinari de data 22.9.2014
2. Proposta d’aprovació dels padrons fiscals i llistes cobratories del 2014
3. proposta aprovació pressupost i plantilla 2015 de l’ajuntament i l’Organisme autònom de la
Residència de la Gent Gran
4. proposta aprovació provisional modificació de les ordenances fiscals i reguladores 2015
5. proposta aprovació de renovació de les pòlisses de tresoreria de l’ajuntament i l’Organisme
autònom de la Residència de la Gent Gran
6. proposta d’aprovació de modificació de la data de celebració plenari municipal del mes
desembre
7. Proposta d’aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci Ripollès desenvolupament
8. Proposta d’aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci Alba Ter
Urbanisme i territori
9

proposta aprovació provisional PMU TU1

10 Proposta aprovació plec de condicions de licitació del carrer ERES

11 proposta aprovació resolució al·legacions i definició dels llindars de la delimitació de
parcel.la 61 de Ventolà

la

12 proposta de ratificació del decret d’alcaldia de renuncia del PUOSC de Ventolà i la sol·licitud de
fiançament del 50% d’aquest a l’ordinari.
13 Proposta de ratificació de l’acord de la JGL de aprovació del conveni entre al Diputació de
Girona i L’ajuntament de Ribes de Freser per la cessió a l’Ajuntament de dos trams de la
carretera GI-V_5263 de Ribes de Freser a Bruguera
14 Proposta aprovació inicial projecte fase 1 residència de la gent gran
15 Donar compte dels decrets d’alcaldia
16 Donar compte de les JGL de data 26.8.2014, 23.9.2014, 7.10.2014 i de 21.10.2014
17 Mocions i mocions d’urgència18 Informacions de l’alcaldia i regidors
19 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 i acta sessió extraordinària
de data 22.9.2014
Segon Donar compte de les JGL de 26.8.2014, 23.9.2014, 7.10.2014 i de 21.10.2014
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

3.

proposta aprovació inicial pressupost i plantilla 2015 de l’ajuntament i l’Organisme autònom de
la Residència de la Gent Gran

Vist el projecte de Pressupost General d'aquest Ajuntament per l'exercici del 2015 i l'expedient instruït a
l'efecte que s'acompanya de les preceptives Bases d'execució, el qual figura integrat pel propi de la
Corporació, el dels seus Organismes Autònoms i l’estat de previsió de despeses i ingressos .

Atès que el propi de la Corporació figura equilibrat o amb superàvit en els seus estats de despeses i
d'ingressos i la mateixa circumstància es produeix pel que fa als dels organismes autònoms de caràcter
administratiu Patronats de la residència de la gent gran
Atès que el procés per a la seva formació ha respectat la tramitació exigida pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
Una vegada emès l’informe favorable per part de la Intervenció,
ES PROPOSA AL PLE
"PRIMER.- APROVAR inicialment el pressupost de l’ajuntament i els seus patronats. Els pressupost
resultant és :
a. Pressupost propi de la Corporació, d’import
Ingressos 2.501.579,49
despeses de 2.501.579,49
b. Pressupost de l’Organisme autònom de la residencia d’avis :
Ingressos 980.000
despeses de 980.000
C. Pressupost consolidat
Ingressos 3.481.579,49
despeses de 3.481.579,4
SEGON.- APROVAR inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de treball reservats
a funcionaris i personal laboral. de l’ajuntament i la residencia d’avis annex 2
TERCER.- APROVAR les Bases que serviran per a la seva execució d’ambdos ens
QUART.- SOTMETRE l'expedient a informació pública per un termini de quinze dies hàbils en
compliment del que disposa l'article 169 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.
CINQUÈ.- Aquest acord esdevindrà definitiu si no es produeixen reclamacions en el termini d’exposició
pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix.
SISÈ.- TRAMETRE un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i Generalitat de
Catalunya."

Annex 1
AJUNTAMENT-RESIDÈNCIA I CONSOLIDAT

INGRESSOS

CAPITOL

AJUNTAMENT

I
II
III
CCEE
IV
V
VI
VII
VIII
IX

IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES I P. PUBLICS

867735,4
33856,16
458519,41

TRANSFERENCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALIENACIÓ INV REALS
TRANSFERENCIES CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS

673803,58
65282,54
0
402382,40
0
0

1A5
1A7
TOTAL

OP.CORRENTS
NO FINCANCERES
TOTAL

DESPESES

CAPITOL

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

DESPESES PERSONAL
DESPESES CORRENTS
DESPESES FIANNCERES
TRANSFERENCIES CORRENTS
FONS DE CONTINGÈNCIA
INVERSIONS REALS
TRANSFERENCIES CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS

492655,4874
890693,14
96761,44
437094,43
11731,78
429151,75
0
0
143491,46

691000
223500
10500
55000
0

1183655,487
1114193,14
107261,44
492094,43
11731,78
429151,75
0
0
143491,46

1A5
1A7
TOTAL

OP. CORRENTS
NO FINANCERES

1928936,277
2358088,027
2501579,487

980000
980000
980000

2908936,277
3338088,027
3481579,487

2099197,09
2501579,49
2501579,49
AJUNTAMENT

RESIDENCIA

CONSOLIDAT

0

867735,4
33856,16
1050019,41
0
1062303,58
65282,54
0
402382,4
0
0

980000
980000
980000

3079197,09
3481579,49
3481579,49

591500
0
388500
0

RESIDENCIA

CONSOLIDAT

ANNEX 2
Per tant, en ús de les atribucions que tinc conferides, es proposa al Ple, l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- Aprovar la plantilla de personal de l’ajuntament i l’OA de la Residència de la Gent Gran per a
l’any 2015, d’acord amb l’annex que s’acompanya, i que es dona per reproduït i incorporat com a part
integrant de l’acord.
Segon.- Establir com a jornada normal de treball de l’ajuntament , una dedicació de 37,5 hores per al
personal funcionari i el personal laboral. L’adequació de la jornada respecte dels llocs actuals, es farà en
el moment de procedir a la seva provisió en la forma legalment prevista o en aquells casos en que es
quedi vacant i s’hagi de cobrir. A aquests efectes els imports de referència per a cada un dels grups de
titulació serà referida a 37,5h. Això, però, pels llocs que tenen atribuïda una jornada parcial, aquesta
serà la que es fixi per a cada plaça.
Tercer.- La jornada que s’estableix per a cada plaça serà la que figura com a mínima i sobre aquesta s’ha
efectuat la consignació pressupostària corresponent. Això, però, si necessitats del servei ho aconsellen, i
sempre que es doni la doble condició de que hi hagi consignació suficient al pressupost o no sigui per un
període superior a tres mesos, per Decret de l’Alcaldia es podrà ampliar la jornada de qualsevol de les
places de la plantilla, sempre que no es superi el límit posat com a màxim per a cada una d’elles..
Si l’ampliació de la jornada hagués de ser superior als tres mesos, caldrà que la modificació de l’horari de
la plaça, i, si cal, la modificació del pressupost, sigui aprovada pel Ple.
Les condicions de treball s’acomodaran a les normatives d’obligat compliment que es disposin.
.
Quart.- els conceptes retributius de l’ajuntament que de forma homogènia es faran constar en les
nòmines de tots els treballadors i treballadores de l’ajuntament, seran:





Sou base en funció del grup de titulació
Complement de destí, d’acord amb els nivells establerts per a cada grup de titulació
Complement específic, en atenció a les característiques especials de la plaça
CPT ( si és el cas).

La residència establirà els seus conceptes retributius que constaran en la les nòmines dels treballadors,


Sou








Complement de millora
Complement de responsabilitat
Plus nocturnitat
Antiguitat
Festius
diumenges

En alguns casos i de forma puntual podran a atorgar-se les hores extres , el complement de
productivitat o gratificacions puntuals que no tindran caràcter permanent, no consolidaran i hauran
d’estar degudament justificades

AJUNTAMENT
FUNCIONARIS
DENOMINACIÓ

PLACES VACANTS AMORTITZAR jornada GRUP

1
1.1

HABILITACIÓ CARÀCTER NACIONAL
Secretària - Interventora

1

2
2.1
2.2
2.3

ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL
TAG
Administrativa Serveis Generals
Auxiliar Administrativa Serveis Generals

1
1
2

1(3)
0
1

3

ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

3.1

SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS
1
*1

0
*1

7

3

3.1.1 Guardia
3.1.2 Vigilant*( personal no estructural)
TOTAL

A1

1

A1
C1
C2

C2
6 mesos C2

(1)- Vacant per excedència
(2)- Vacant per jubilació
( 3)- ocupada interinament
(4) personal subrogat de cultura ( relleu amb
plaça amortitzar
PERSONAL LABORAL FIX

1

DENOMINACIÓ

PLACES VACANTS AMORTITZAR jornada GRUP

Arquitecte municipal*

0

0

A1

Arquitecte tècnic*

0

0

A2

*Jornada parcial
ADMINISTRACIÓ

1.0
1.1
1.2

Tècnic turisme i promoció econòmica
Administrativa Serveis Generals
Auxiliar Administrativa

1
1
1

1(3)
1(3)
1(3)

A2
C1
C2

1.3
1.4

Auxiliar Tècnic de Biblioteca
Aux adm subrogat cultura

1
1

0
1(4)*

parcial

C2
C2

TOTAL

5

PERSONAL OFICIS
Peó
Personal de neteja

*7
*3

0
0

l
parcial

E
E

Personal neteja subrogat cultura

1

0

parcial

TOTAL

12

5

2
2.1
2.2

1

1

PERSONAL EVENTUAL

1

DENOMINACIÓ

PLACES VACANTS AMORTITZAR EXTINGIT GRUP

PERSONAL OFICIS

5

5

TOTAL

5

5

PLANS 5

5

PERSONAL
TEMPORAL
OCUPACIO/temporal s

Residència
PERSONAL 2014

% JORNADA GRUP CONVENI OCUPADA/VACANT

DIRECCIÓ-ADM.

5

DIRECTORA

A1

OCUPADA*

TECNICA

A2

OCUPADA*

C2

OCUPADA*

AUX ADMINISTRATIVA Parcial
METGE

parcial

A1

VACANT

ADMINISTRATIVA

Parcial

C1

VACANT

CUIDADORES DIA/nit

18

CUIDADORA DIA

parcial

E

OCUPADA*

CUIDADORA DIA

parcial

E

OCUPADA*

CUIDADORA DIA

E

OCUPADA*

CUIDADORA DIA

E

OCUPADA*

CUIDADORA DIA

E

OCUPADA*

CUIDADORA DIA

E

OCUPADA*

E

CUIDADORA DIA

E

OCUPADA*

CUIDADORA DIA

E

OCUPADA*

CUIDADORA DIA

E

OCUPADA*

CUIDADORA DIA

E

OCUPADA*

CUIDADORA DIA

E

OCUPADA*

CUIDADORA DIA

E

OCUPADA*

CUIDADORA DIA

E

OCUPADA*

CUIDADORA NIT

E

OCUPADA*

CUIDADORA NIT

E

OCUPADA*

CUIDADORA NIT

E

OCUPADA*

CUIDADORA NIT

E

OCUPADA

E

VACANT

E

OCUPADA*

E

OCUPADA*

E

OCUPADA*

E

VACANT

NETEJA

E

OCUPADA*

NETEJA

E

OCUPADA*

NETEJA

E

OCUPADA*

NETEJA

E

OCUPADA*

NETEJA SAD

E

OCUPADA
VACANT

CUIDADORA NIT

parcial

CUINA

4

CAP CUINA
CUINERA

parcial

AJD. CUINA
CUINERA

PARCIAL

NETEJA

6

NETEJA

PARCIAL

E

TECNICS

7

E

LLIC. PSICO
EDUCADORA

parcial
parcial

A1
A2

OCUPADA*
OCUPADA*

TERAP. OCUP.
ENFERMERA
ENFERMERA
ENFERMERA
MANTENIMENT
TOTALS

parcial
parcial
parcial
parcial
parcial
40

A2
A2
A2
A2
E

OCUPADA*
OCUPADA*
OCUPADA*
VACANT*
VACANT

4.

proposta aprovació provisional modificació de les ordenances fiscals i reguladores 2015

5.

proposta aprovació de renovació de les pòlisses de tresoreria de l’ajuntament i l’Organisme
autònom de la Residència de la Gent Gran
Atès que les pòlisses concertades per l’ajuntament i la residencia estan a punt del seu
venciment i el desajust temporal que es produeix a la tresoreria fan del tot necessari la seva
renovació
Es proposa al Ple Municipal:
PRIMER: Aprovar la renovació de les vigents Operacions de Tresoreria de l’ajuntament de
Ribes de Freser i de l’OA de la Residència de la gent Gran per tal de cobrir el desajust temporal
que es produeix a la tresoreria, amb l’Entitat Financera que presenti la millor oferta econòmica
i financera.
Els imports de renovació i ampliació són:
Ajuntament: 100.000, 240.000 i 74.0000 =414.000 euros
Residència 75.000, 25.000 i de 50.000= 150.000 euros
SEGON: Facultar al Sr. Alcalde – President el senyor Marc Prat Arrey, tan àmpliament com en
dret fora menester, per a la concertació i formalització dels corresponents documents, així
com a resoldre quantes incidències puguin suscitar-se fins a la formalització, a la vista de
l’informe de la secretària interventora sobre l’oferta més avantatjosa.
TERCER Comunicar a l’Entitat Financera que presenti la millor oferta econòmica i financera el
present acord, en el cas que el Ple de la Corporació així ho decideixi.
QUART : Trametre al Departament d’Economia i Finances, Direcció General de Política
Financera, de la Generalitat de Catalunya la comunicació de les renovacions de les operacions
de tresoreria així coma l MEH
6-Proposta d’aprovació modificació de data de celebració plenari municipal del mes de
desembre
7-Proposta aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci Ripollès desenvolupament
8-Proposta d’aprovació de modificació estatuts del Consorci Alba Ter

Urbanisme i territori
9-proposta aprovació provisional PMU TU1
10-Proposta aprovació plec de condicions de licitació del carrer ERES
Atès que es va detectar la necessitat de realitzar la contractació de les obres consistents en les obres
del carrer ERES ( actuació inclosa al projecte de Viure al Poble.) Aprovat el Projecte d’ Obres

corresponent, i existint la disponibilitat dels terrenys, s’ incorpora el mateix a aquest expedient de
contractació.
Vistes les característiques de l’obra es considera com procediment més adequat el procediment obert,
oferta econòmicament més avantatjosa diversos criteris d'adjudicació, ja que permet una major
concurrència pública
Atès que es va emetre informe d'Intervenció sobre el percentatge que suposa la contractació en relació
amb els recursos ordinaris del pressupost vigent.
Atès l’informe per Secretaria sobre la Legislació aplicable, el procediment a seguir i l'òrgan competent
per a aprovar i adjudicar el contracte.
Atès que per Resolució d'Alcaldia es va aprovar iniciar l'expedient per a la contractació referida motivant
la necessitat i idoneïtat de la contractació proposada.
Atès que amb data 12.9.2014, es va redactar i va incorporar a l'expedient el Plego de Clàusules
Administratives Particulars que han de regir l'adjudicació del contracte.
Atès que s’ha realitzat per l'Interventor la retenció de crèdit oportuna i va emetre Informe1 de
fiscalització de l’ expedient amb les conclusions següents: caldrà ampliar per tal de poder executar el
resta d’actuacions previstes al programa de Viure al poble del 2014 i les IRC afectades del 2013 al 2014
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb l' establert en l'article 110 i en la
Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
Es proposa al Ple
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert oferta econòmicament
més avantatjosa, amb diversos criteris d'adjudicació per a l'obra consistent en CARRER ERES convocant
la seva licitació.
SEGON. Autoritzar, en quantia de 283.136,03 euros iva INCLÓS , la despesa que per aquest Ajuntament
representa la contractació referida de l’execució del projecte, amb càrrec a la partida 151.60900 de l’
estat de despeses del Pressupost Municipal d’ aquest Ajuntament per l’ exercici 2014
TERCER. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regirà el contracte d'obres
consistent en CARRER ERES per procediment obert oferta més avantatjosa, diversos criteris
d'adjudicació.
QUART. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona_ i en el Perfil de contractant anunci de
licitació, perquè durant el termini de [mínim vint-i-sis dies hàbils ] puguin presentar les proposicions
que estimin pertinents.
CINQUÈ. Publicar la composició de la mesa de contractació en el Perfil de Contractant2, amb una
antelació mínima de set dies pel que fa a la reunió que s’ hagi de celebrar per a la qualificació de la
documentació referida en l'article 146.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

11.proposta aprovació resolució al·legacions i definició dels llindars de la delimitació de de la parcel.la
61 de Ventolà
Antecedents de fet:
1.- El Ple de l’Ajuntament de Ribes de Freser, en la seva sessió de data 31 de març de 2014, va prendre
l’acord pel qual s’estimaven, s’estimaven en part o es desestimaven les 5 al·legacions presentades pels
interessats en el projecte de delimitació de la parcel·la 61, polígon 1, amb les antigues parcel·les 48 i 49
del municipi de Ribes de Freser, es qualificava la validesa i l’eficàcia jurídica de la documentació
incorporada a l’expedient i s’aprovava la delimitació efectuada de la finca anomenada antiga parcel·la 61
de propietat municipal i les propietats privades de les antigues parcel·les 48 i 49 del polígon 1 a Ventolà,
de conformitat amb les actes de delimitació de dates 8.11.2012 i 28.2.2014 que es descriuen de manera
literal en aquell acord, amb declaració de la possessió municipal d’aquesta, amb els límits assenyalats en
els plànols que consten adjunts a l’acord, la seva inscripció al Registre de la propietat i la fitació de la
delimitació.
2.- Dins del termini legalment atorgat a l’efecte, han presentat sengles recursos de reposició contra
aquest acord els propietaris següents:
•

Els senyors Josep Manel Llano Alvàrez i Montserrat Ribas Barba, presenten en data 15 de maig
de 2014, el recurs de reposició que fonamenten en les següents argumentacions:

Els recurrents entenen que hi ha hagut una extralimitació en les facultats de l’Ajuntament i que, per tant,
la delimitació de finques és nul·la per aplicació indeguda d’una potestat administrativa.
També invoquen que l’Ajuntament no ha acreditat la possessió de la finca, que només ha usat
documents antics com a fonament de l’expedient de delimitació. Aquesta afirmació manca
completament de fonament: és evident que en el cas dels béns comunals, com és el cas de la finca 61,
no hi ha possessió, sinó aprofitament dels mateixos pel comú dels veïns, segons estableix l'article 79.3 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. És important destacar que
l'Ajuntament de Ribes de Freser, a partir del moment que va tenir coneixement de la usurpació de part
del seu bé comunal, a través de la tramesa d’una liquidació de plus vàlua de l’antiga parcel.la 48 de
data 5.12.2011 va incoar el procediment d'investigació de la seva finca, de les colindants i expedient
d'atermenament.
En el cas que ens ocupa, la parcel·la 61, polígon 1 s’ha utilitzat i s’utilitza des de temps immemorials per
al pas del bestiar. Els béns comunals, per la seva naturalesa, són inalienables, inembargables i
imprescriptibles, segons determina l'article 80 de la Llei 7/1985. En conseqüència, l'administració pública
pot instar la recuperació de la seva possessió en qualsevol moment -article 82.1 de la Llei 7/1985- i, de
conformitat amb allò que disposa l'article 226 de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, els ens
locals tenen la facultat de promoure i d'executar l'atermenament entre els béns que els pertanyen i els
dels particulars, si els límits són imprecisos o hom hi aprecia indicis d'usucapió.
És per això que aquesta corporació, a partir del moment en que va tenir coneixement de la usurpació
indeguda de la seva parcel·la 61, de caràcter comunal, va instar el corresponent expedient
d'atermenament.
Per altra banda, no és cert que l’Ajuntament només s’hagi fonamentat en un plànol cadastral antic per
instar la delimitació. Només cal revisar l’expedient per adonar-se que la inscripció inventari de bens
comunals de l’ajuntament de data 25 de novembre de 1963 la seva inscripció al registre de la propietat
amb número de finca 1708 foli 30 així com al descripció de les escriptures de propietat inicials i
aportades.
Per altra banda, les argumentacions que els recurrents exposen, ja van ser invocades en el recurs de
reposició interposat contra l'acord de Ple de data 1 d'octubre de 2012I i que fou desestimat mitjançant

Acord del Ple de data 31.3.2014 en el qual aquesta corporació es ratifica.
•

El senyor Marco Vázquez Herrero, propietari de la finca registral 2523, presenta en data 15 de
maig de 2014, el recurs de reposició que fonamenta en les següents argumentacions següents:

Els límits donats per vàlids en la superposició de la fotografia aèria amb el plànol cadastral antic que ha
realitzat l’empresa AGTOP presenta, al seu entendre, errades de límits. Al seu escrit hi adjunta la
superposició de la fotografia aèria amb el plànol cadastral antic que ha realitzat l’empresa AGTOP, la
mateixa superposició, però hi grafia el que, al seu entendre són suposades errades. Finalment aporta
còpia d’un email adreçat a una de les administratives de l’Ajuntament i a la Secretària en data 8 de gener
de 2013, en el qual demana consultar l’expedient de construcció del camí on abans es trobava l’antic pas
ramader.
Sol·licita que es respecti el límit nord de la seva propietat, fins al camí aprovat pel POUP de la Vall de
Ribes i que queden grafiats a l’escriptura de la seva propietat, que se li faciliti el projecte del camí que
llinda al nord amb la seva finca 2523 i que es doni contestació a cada punt de l’al·legació.
Aquest recurs no aporta cap dada nova ni argumentació jurídica que l'avali, per la qual cosa ha de ser
desestimada íntegrament.

Fonaments de Dret:

D'acord amb allò que disposa l'article 226.4 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, per la qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, si el procediment
d'atermenament és iniciat d'ofici per la mateixa corporació, com és el cas que ens ocupa, correspon al
ple d'adoptar-ne l’acord i la resolució de l'expedient també correspon al ple.
De conformitat amb allò que disposen els articles 108, 116 i 117 de la Llei 30/1992.

Per tot l’exposat, se sotmet a dictamen de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, l’adopció
dels acords següents:
Primer.- Desestimar totalment els recursos de reposició interposats pels senyors Josep Manel Llano
Alvàrez i Montserrat Ribas Barba, per una banda, i pel senyor Marco Vázquez Herrero, per l'altra, pels
motius exposats en la part expositiva d'aquest acord i ratificar-nos en el contingut de l'Acord de Ple
adoptat en data 31 de març de 2014.

Segon.- Notificar aquest acord a totes aquelles persones que tenen la condició d'interessades en aquest
expedient.

Tercer definir la descripció d’acord amb la petició formulada per el registrador de la propietat dels
límits de les parcel.les en virtut de les actes de delimitació la descripció corresponent es formula en
base al descripció dels llindars de les finques mare i la seva correlació amb les coordenades de les actes
de delimitació, resultant:

Antiga parcel.la 48
1- Descripció de la finca inicial Sr Jaume Guillamet “ propiedad anomenada Gracia de cabida 24
áreas linda al Este torrente, sur camino oeste Dehesa de Pablo Parés i Norte con paso ganadero.
Inscrita en el tomo 464 libro 26 de Ribas de Freser folio 187 finca 2458 inscripción primera
2- Coordenades de les actes de delimitació
Corresponents a les coordenades ( 48 sud)
Nort-est- corresponent al punt D
X=428812,93 Y04685802,63
Límit Sud-est corresponent al punt E
X=428804,01 Y=4685772,24
Límit sud oest corresponent al punt F
X=428752,52 Y =4685776,44

Corresponents a les coordenades ( 48 nord)
Nord-est corresponent al punt C
X=428822,79 y=4685850,70
Límit sud de la parel.la corresponent al punt D
X=428812,93 Y04685802,63
Límit nord oest corresponent al punt B
X= 428769,95 Y=4685847,41

Descripció resultant d’acord amb les finques actuals al registre de la propietat de l’antiga parcel.la 48
( actualment inscrites al registre de la propietat s en dues finques )
1- Finca 3714 tom 1205 llibre 57 foli 91 Juan Roberto Vasquez Herrero i Maria Cristina Gracia
Diego
“ descripció: porción de terreno de superfície de 1200m2 linda al Norte finca 2523, sur con
camino, este barranco i oeste con finca matriz de la que se segregó.
2- Finca 2523 tom 468 llibre 27 foli 135 Marco Andres Vasquez Herrero
Descripció: terreno de 1200m2 linda al Norte con paso ganadero sur finca 3714, este barranco i
oeste propiedad de maria Teresa Campanya antes Pablo Parés.
Els límits globals es corresponen amb les coordenades següents de les actes de delimitació
Limit EST , torrente :
Límit Nord-est corresponent al punt CX=428822,79 y=4685850,70
Límit Sud-est corresponent al punt E X=428804,01 Y=4685772,24

Limit SUD camino :

Límit Sud-est corresponent al punt E X=428804,01 Y=4685772,24
Límit sud-oest: corresponent al punt punt F X=428752,52 Y =4685776,44

Límit OEST :Dehesa de Pablo Parés
Límit sud-oest: corresponent al punt punt F X=428752,52 Y =4685776,44
Límit nord oest corresponent al punt B X= 428769,95 Y=4685847,41

Límit NORD: paso ganadero.
Nord-est corresponent al punt C X=428822,79 y=4685850,70
Límit nord oest corresponent al punt B X= 428769,95 Y=4685847,41

Corresponents a les coordenades ( 48 sud)
Nort-est- corresponent al punt D
X=428812,93 Y04685802,63
Límit Sud-est corresponent al punt E
X=428804,01 Y=4685772,24
Límit sud oest corresponent al punt F
X=428752,52 Y =4685776,44

Corresponents a les coordenades ( 48 nord)
Nord-est corresponent al punt C
X=428822,79 y=4685850,70
Límit sud de la parel.la corresponent al punt D
X=428812,93 Y04685802,63
Límit nord oest corresponent al punt B
X= 428769,95 Y=4685847,41

ANTIGA PARCEL.LA 49
1- Descripció de la finca inicial propietat de Teresa campaña Xampeny por compra a Jaime Pous
Capa 1970“ Finca anomenada Padrisa de cabida segon el registro de nueve areas y de veninueve
areas setenta y un centiarias, en la realidad, segon medicion cadastral Linda Sur porcion vendida a
Lucia Xampany Corbero,Norte comunal Este Jaime Guillament y oeste comunal y senderó inscrita

en el tomo 86 libro 2 de Ribes de Freser folio 52 finca 98 inscripción 2a

Coordenades de les actes de delimitació
Corresponents a les coordenades ( 49 sud)
Sud-Est - corresponent al punt F
X=428752,52 Y=4685776,44
Límit Sud-oest corresponent al punt H
X=428708,37 Y=4685796,71

Corresponents a les coordenades ( 49 nord)
Nord-Oest corresponent al punt A
X=428721,14 y=4685855,92
Límit nord est de la parel.la corresponent al punt B
X=428769,95 Y=4685847,41
Descripció resultant d’acord amb les finques actuals al registre de la propietat de l’antiga parcel.la 49
( actualment inscrites al registre de la propietat en dues finques )
1- Finca 98 tom 86 llibre 2 foli 53 a Teresa Campanya Xampeny
“ descripció: porción de terreno Dehesa llamada Padrisa , .. sita en el termini de Ribas de Freser
... de cabida segon registro de nueve areas u de veintinueve areas setenta y un centiáreas , en la
eralidad, segon medicion cadastral Linda sur porcion vendida a Doña Lucia Xampeny Corberó
Norte comunl Este jaime Guillamet y Oeste comunal y senderó”
2- Finca 3658 tom 1033 llibre 54 foli 207 inscripció 2a Jose Manuel del Llano i Na Montserrat
Ribas Barba
Descripció: terreno de .................... linda al sur camino, Norte, y oeste comunal y este con finca
segregada (3714), Norte con resto de finca matriz de la que se segrego Dehesa llamada Padrisa
y oeste con comunal
Els límits globals es corresponen amb les coordenades següents de les actes de delimitació
Límit nord-est corresponent al punt B X=428769,95 y=4685847,41
Límit Sud-est corresponent al punt F X=428752,52 Y=4685776,44
Límit Sud oest corresponent al punt H x= 428708,37 y=4685796,71
Límit nord oest corresponent al punt A= 428721,14 y =4685855,92

Descripció d’acord amb les finques actuals
Finca 3658 corresponent a la ( antiga 49 part sud)
Limit sud OEST, comunal :
Límit sud-oest: corresponent al punt punt H X=428708,37 Y =4685796,71
Límit Sud EST: comunal

Límit sud-est corresponent al punt punt F X=428752,52 Y =4685776,44
Límit nord: Finca de la que se segregó

Corresponents a les coordenades ( antiga 49 part nord))
Finca 98
Nort-est- corresponent al punt B
X=428769.95 Y=4685847,41
Límit nord oest corresponent al punt A
X=428721,14 Y=4685855,92
Sud Finca de la que se segregó

12.proposta de ratificació del decret d’alcaldia de renuncia del PUOSC de Ventolà i la sol·licitud
d’acollir-se al cobrament del 50% de l’import atorgat a la subvenció
L’ajuntament de Ribes de Freser te atorga un PUOSC per l’anualitat 2012 Exp 2012 /893 Obres
d’urbanització dels carrers de l’església i els estiradors de ca la Dominga i de la plaça de la Font de
Ventolà, que mitjançant Decret 136/203 de 12 març va modificar el termini establert en el Decret
10/2008 de 6 de març pel qual s’aproven les bases d’execució del Pla Únic d’obra i serveis de Catalunya
per al període 2008/2012.
Aquesta modificació suposa l’aplicació dels terminis d’adjudicació de les actuacions incloses fruit de la
situació econòmica general
D’acord amb aquest Decret les actuacions incloses en l’anualitat 2012 es podrien adjudicar dins el 31
de desembre de 2015
D’acord amb la disposició addicional vint-i -cinquena de la Llei 2/2014 de 27 de gener de mesures fiscal ,
administratives i financeres i del sector públic, excepcionalment per a l’any 2014, preveu que els ens
beneficiaris del PUOSC que tinguin pendent adjudicar obres i inversions corresponents als PUOSC 2011 i
2012 , puguin renunciar a l’execució d’aquestes obres i inversions, amb el conseqüent dret a la
tramitació del pagament del 50% de la subvenció inicialment atorgada, que es pot destinar al pagament
de despesa corrent o a la reducció del dèficit públic.
Ateses les competències que tinc atribuïdes per la normativa de règim local, i atès que l termini per
poder renunciar i sol·licitar-ne el pagament del 50% de la subvenció finalitza el 30 de setembre de 2014
RESOLC
Primer Acollir-se a la mesura establerta la disposició addicional vint-i -cinquena de la Llei 2/2014 de 27
de gener de mesures fiscal , administratives i financeres i del sector públic, excepcionalment per a l’any
2014, preveu que els ens beneficiaris del PUOSC que tinguin pendent adjudicar obres i inversions
corresponents als PUOSC 2011 i 2012 , puguin renunciar a l’execució d’aquestes obres i inversions, amb
el conseqüent dret a la tramitació del pagament del 50% de la subvenció inicialment atorgada, que es
pot destinar al pagament de despesa corrent o a la reducció del dèficit públic.
Segon Sol·licitar al departament de governació i relacions institucional acollir-se a questa mesura i el
pagament del 50% de l’import atorgar en la subvenció.

Tercer . Notificar el present decret al departament de Governació i relacions institucionals
Quart Notificar el present decret a la intervenció als efectes oportuns
Cinquè ratificar el present decret en el proper Ple que es celebri

13-Proposta de ratificació de l’acord de la JGL de aprovació del conveni entre al Diputació de Girona i
L’ajuntament de Ribes de Freser per la cessió a l’Ajuntament de dos trams de la carretera GI-V_5263
de Ribes de Freser a Bruguera

La Diputació de Girona és titular i gestiona la carretera GI-V-5263, de Ribes de Freser a Bruguera, la qual
té dos trams, a l'inici i final, que es troben arran dels nuclis urbans de Ribes de Freser i Bruguera
respectivament, els quals tenen característiques urbanes i amb trànsit majoritàriament de caràcter urbà,
per la qual cosa poden ser lliurats a l'Ajuntament de Ribes de Freser per tal que els incorpori al viari
municipal.
El tram inicial va del PK 0+000, arran del Passeig Àngel Guimerà, al PK 0+510, just després de l'accés al
Passeig del Taga. Té una longitud de 510 metres, amb una amplada mitja de 4,5 metres, amb els
elements funcionals que li són propis i amb un mur de sosteniment d'escullera sobre la parcel·la
municipal, al voltant del PK 0+200. El tram té sobretot un ús de connexió entre els carrers inferiors de la
vila i l'esmentat passeig, tant per vehicles com per a vianants; la qual cosa provoca situacions
d'inseguretat atesa la poca amplada d'aquest.
El tram del final de la carretera s'inicia a l'alçada del PK 5+270 i finalitza al final de la carretera, amb una
longitud de 50 metres i amb una amplada mitja de 4,7 metres, amb els elements funcionals que li són
propis.
Per aquests motius es Proposa la JGL l’aprovació del següents acords:
Primer Aprovar el conveni entre al Diputació de Girona i L’ajuntament de Ribes de Freser per la cessió a
l’Ajuntament de dos trams de la carretera GI-V_5263 de Ribes de Freser a Bruguera en tots els seus
termes
Segon Acceptar la cessió l’adquisició , de ple dret i a tots els efectes, la titularitat del dos trams de la
carretera GI-V-5263, de Ribes de Freser a Bruguera, que es descriuen:
• a l'inici: del PK 0+000 al PK 0+510, just després de l'accés al Passeig del Taga, amb una longitud de 510
metres i amplada mitja de 4,5 metres.
• al final: del PK 5+270 al final de la carretera, amb una longitud de 50 metres i amplada mitja de 4,7
metres i que es detallen en els plànol que acompanyen el conveni
Tercer Ratificar el present acord en el proper Ple que es celebri
Quart Autoritzar a l’alcaldia en quants documents sigui necessari per la consecució del present acord i
la corresponent signatura del conveni .
Cinquè Notificar el present acord i la seva posterior ratificació pel Ple a la Diputació de Girona als
efectes oportuns

14 -Proposta aprovació inicial projecte de reforma a la residència de la gent gran de Ribes de Freser
fase 1a.

Vist el projecte bàsic i executiu presentat per l’arquitecta tècnica Sra Ariadana Asturias de Projecte
reforma de la residencia de la gent gran Fase 1 ........................... IVA inclòs

Atès que el projecte conté la documentació exigida en l’article 24 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Atès el que determina l’article 37 del mateix text legal es proposa al ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment el projecte titulat “Projecte reforma de la residencia de la gent gran Fase
1 ”
Segon.- Procedir a la informació pública del projecte durant el termini de 30 dies amb publicació al BOPG
durant els quals podran presentar-se les al·legacions, si en l’esmentat termini no es presenten
al.legacions el projecte quedarà definitivament aprovat sense necessitat de cap més acord

15-Donar compte dels decret d’alcaldia

29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
30/04/2014
30/04/2014

Sol·licitant subvenció a la Diputació de Girona destinada al foment i
ALCALDIA
pràctica de l'esport
Atendre la petició formulada pel …………………. per la bonificació de
TAXES
l'impost de tracció mecànica
Iniciar procediment d'adjudicació de l'arrendament del bar de la piscina
ALCALDIA
d'aquest municipi
OBRES
Concedir llicència d'obres al Sr. ……………….
Concedir la llicència d'obres a la comunitat de propietaris de la
OBRES
Carretera de Queralbs 9
ACTIVITATS s'estima favorable la proposta per l'obertura del bar: "Donner Kebab"
Autoritzat canvi de titularitat d'una activitat de Perruqueria presentada
ACTIVITATS per la Sra. ………………….
Autoritzat canvi de titularitat d'una activitat existent de bar presentada
ACTIVITATS per la Sra. …………………

30/04/2014
30/04/2014

ACTIVITAS
ALCALDIA

05/05/2014
05/05/2014
05/05/2014
06/05/2014

ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA

07/05/2014
09/05/2014
09/05/2014

OBRES
ALCALDIA
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
15/05/2014

ALCALDIA
ALCALDIA

16/05/2014

ALCALDIA

16/05/2014
16/05/2014

ALCALDIA
ALCALDIA

16/05/2014

ACTIVITATS

16/05/2014

ACTIVITATS

16/05/2014

ACTIVITATS

19/05/2014
20/05/2014
20/05/2014

TAXES
ALCALDIA
ALCALDIA

21/05/2014

ACTIVITATS

Autoritzar canvi de titularitat de l'activitat de Ramaderia Extensiva
Convocant a sessió ordinària 31.3.2014
Aprovar proposta de subvenció aportada pel CEIN, registre d'entrada
399
Concedir ajut econòmic als……………….
Convocatòria sessió ordinària 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·licitud d’ocupació del carrer Balandrau 14 per la col·locació d'una
terrassa aportada per ……………………..
Sol·licitud d'ocupació de la plaça del mercat per la col·locació d'una
terrassa aportada per ………………………..
Sol·licitud d'ocupació del carrer eres 20 per la col·locació d'una terrassa
aportada per ……………………………
Sol·licitud d'obertura d'una activitat existent de Corseteria ubicada al
Carrer major 19, presentada per ……………….
Acceptar el pressupost es despeses presentat pel curs escolar 20142015
Atorgar 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’escombraires domiciliàries de la
senyora ……………………... a la carretera de Pardines 4-6
Anular el rebut 1402001459 del …………………. en concepte
d'escombraries domiciliàries.
Formalitzar la sol·licitud 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 subvencions per despeses correntes derivades
d'actuacions relacionades amb l'organització d'esdeveniments de
caràcter firal.
Convocatòria sessió ordinària de JGL pel dia 20.5.14
Comunicació d’obertura amb canvi de titularitat existent de Corsteria,
presentada per la …………………
Comunicació d'obertura amb canvi de titularitat de Bar, presentada per
la …………………
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’import als interessats
Aprovar l'expedient de modificació de crèdit IRC2/2014
Aprovar l'expedient 1/2014 per la inclusió de OPAS
Comunicació de l'obertura d'una activitat de Carnisseria amb obrador
presentada per ………………….

22/05/2014
23/05/2014
23/05/2014
23/05/2014
26/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
28/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
02/06/2014
02/06/2014
03/06/2014
03/06/2014
03/06/2014
03/06/2014
04/06/2014
04/06/2014
04/06/2014
04/06/2014
04/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
06/06/2014
06/06/2014

Anul·lar el rebut 1474000037 procedent a hotels i fondes fins a 10
habitacions
Concedir la llicència d'obres al ………………….. al carrer Núria nom 8
Concórrer a la convocatòria de subvencions consistents en la realització
ALCALDIA
d'actuacions de conservació i manteniment de les lleres públiques.
Procedir al canvi de concessió funerària del nínxol n 657 a favor de la
ALCALDIA
…………………
OVP
Sol·licitud d'ocupació de la via pública formulada per la………………………
ALCALDIA
Donar compte dels decrets d'alcaldia
Procedeixi a la verificació del compliment de les determinacions que
ACTIVITATS s'estableix de prevenció i control ambiental
Aprovar la memòria valorada emesa per L'Arquitecta tècnica de
TAXES
l'ajuntament
Convocatòria per a la provisió de forma interina de màxima urgència
ALCALDIA
d'un funcionari agent de policia local
Atendre la petició formulada per l'empresa Construccions Ribera Riu
ALCALDIA
S.A. i procedir al canvi de IBI
ALCALDIA
Convocatòria en sessió ordinària el dia 3.6.2014
Procedir al canvi de concessió funerària del nínxol n 424 a favor dels
ALCALDIA
senyors ……………………………..
Requerir i Adjudicar prèvia presentació de la documentació requerida de
ALCALDIA
l'empresa Oxineu
Atendre la petició formulada per el senyor ……………….. i procedir a la
TAXES
devolució del rebut
Fer desmuntar la bastida instal·lada a l'alçada del Carrer Sant Quinti
OBRES
num 47
ALCALDIA
Encarregar redacció del projecte de la façana de l'ajuntament
Sol·licitud d'ocupació del carrer sant Quinti 53 aportada per la
OPV
…………………
ALCALDIA
Convocatòria a la Mesa del dia 4.6.2014
Procedir al canvi de concessió funerària del nínxol n 279 a favor de la
ALCALDIA
…………………………
Contractar l'empresa Pirineu Actiu per a la prestació del servei de
ACTIVITATS socorrista a la piscina
ACTIVITATS
Concedir la llicència d'obres a la ……………………………... al carrer Nostra
OBRES
senyora de Gràcia 15
OBRES
Concedir la llicència d'obres a la …………………….. al carrer eres 18
Atorgar la pròrroga de la llicència a la Papelera Del Freser per la
OBRES
construcció d'un edifici de 18 vivendes al carrer fonderia
El Sr……………... ha presentat un recurs de reposició davant aquest
ALCALDIA
ajuntament per manca de notificació dels rebuts d'escombraries
Comunicació do l'obertura de l'activitat de magatzem de venda i
ACTIVITATS productes per a la pagesia al Carrer Pedrera 1
ALCALDIA
Convocatòria de ple extraordinari al 9.6.2014
Adjudicat d'arrendament del bar de la piscina i notificar i requerir a
ALCALDIA
………………………. perquè presenti l'adjudicació
ACTIVITATS Comunicació de l'obertura amb canvi de titularitat de l'activitat Bar El
TAXES
OBRES

09/06/2014

OBRES

09/06/2014

OBRES

10/06/2014

OPV

11/06/2014
11/06/2014

OPV
ALCALDIA

11/06/2014

OBRES

11/06/2014

OBRES

11/06/2014

ALCALDIA

11/06/2014

ALCALDIA

12/06/2014
16/06/2014
17/06/2014

ALCALDIA
TAXES
ALCALDIA

18/06/2014

OPV

18/06/2014

OPV

18/06/2014

ALCALDIA

25/06/2014

TAXES

25/06/2014
25/06/2014

ALCALDIA
ALCALDIA

26/05/2014
26/05/2014
30/06/2014
30/06/2014

ALCALDIA
ALCALDIA
TAXES
ALCALDIA

Trèvol de Ribes
Les senyores ………………………. han presentat una sol·licitud 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'execució 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·licitud 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 Ribes la llicència d'ocupació de la
via 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 següents antecedents
concedir ajut econòmic a l'associació d'amics de Sant Antoni
aprovar la memòria redactada pel Sr…………….

30/06/2014

TAXES

concedir ajut econòmic a l'associació d'amics de Sant Antoni

30/06/2014

ALCALDIA

aprovar la memòria redactada pel Sr…………….

30/06/2014

ALCALDIA

Aprovant memòria valorada per actuacions d'espais naturals protegits
“Capçaleres del Ter i del Freser”

30/06/2014

ALCALDIA

Concedint ajut econòmic a l'Associació ...........................

01/07/2014

OBRES

Realitzar les obres de tractament superficial asfàltic dels camins que
consten en el conveni

01/07/2014

ALCALDIA

Requeriment ........... execució d'obres a la finca de la seva propietat del
carrer Sant Quinti, 47, perquè executi obres

01/07/2014

ALCALDIA

Resolució aprovació conveni amb la Diputació de Girona obres de
tractament superficial asfàltic

02/07/2014

ALCALDIA

convocatòria per la contractació d'un policia amb caràcter d'urgència

02/07/2014

ALCALDIA

Atendre la petició formulada per ……………………... i tramitar l'alta del
vehicle.

02/07/2014

TAXES

Alta IVTM vehicle marca Honda matricula C-6214-BFF a nom de
........................

02/07/2014

ALCALDIA

Nomenament de funcionari Interí màxima urgència per 3 mesos a
...........................

04/07/2014

OBRES

Concedint llicència obres .......... millora cambra de bany

04/07/2014

OVP

Autoritzant OVP a ....................., atracció infantil per la Festa Major

04/07/2014

OVP

Autoritzant OVP a ......................., per parada de venda de cotó
alimentari

08/07/2014

OVP

Autoritzant OVP a .................., amb parada de venda de roba artesana
per la Festa Major

08/07/2014

OVP

Autoritzant OVP a ....................., per creperia per la Festa Major

08/07/2014

OVP

Autoritzant OVP a ........................, amb parada de bijuteria per la Festa
Major

08/07/2014

OVP

Autoritzant OVP a ............, amb parada de venda de roba i bijuteria per
la Festa Major

08/07/2014

OVP

Autoritzant OVP a ......................, per parada de tir per la Festa Major

09/07/2014

ALCALDIA

Llicència reducció de jornada laboral del 50%, amb c caràcter retribuït,
per màxim d'un mes a la ..................

10/07/2014

OVP

Aprovació liquidació ovp mes de maig ......................

10/07/2014

OVP

Autorització OVP als Bomber Voluntaris de Ribes, per recollida
d'aliments, i bonificació de les taxes

10/07/2014

ALCALDIA

Sol·licitud subvencions per Fires any 2014

10/07/2014

ACTIVITAT
S

Ordenant verificació del compliment de la Llei 20/2009 de l'activitat a
nom de Cal Cabanes SCP

11/07/2014

ALCALDIA

Convocatòria sessió ordinària JGL 15/07/2014

11/07/2014

OBRES

Notificant caducitat llicència obres

millora finca rústega a nom

de...........
11/07/2014

ALCALDIA

Ordenant suspensió definitiva, al senyor .............................,
l'activitat de acopi de material a la Cra. De Pardines, 12

per

11/07/2014

ALCALDIA

Incoant expedient sancionador per infracció de trànsit

11/07/2014

ACTIVITAT
S

Ordenant verificació del compliment de la Llei 20/2009 de l'activitat a
nom de .........................

14/07/2014

TAXES

Bonificació IVTM per vehicle històric, motocicleta GI 012361, a nom de
...........

14/07/2014

TAXES

Bonificació IVTM per disminució vehicle samgyong Rexton matricula
0966 FCX a nom de .................

14/07/2014

TAXES

Bonificació IVTM per vehicle històric motocicleta Sherpa 350 matricula
GE 8504 I, a nom ...................

14/07/2014

ALCALDIA

Sol·licitud de suport a la Diputació de Girona per redacció de plànol
prevenció incendis forestals

15/07/2014

ALCALDIA

Establint nou dia d'obertura de proposicions subhasta forestal

15/07/2014

ALCALDIA

Suspensió convocatòria Ple Ordinari 28/07/2014

16/07/2014

ALCALDIA

Ordenant comptabilització factura CEIN

18/07/2014

ALCALDIA

Inici procediment adjudicació directa arrendament bé immoble per
destinar-lo a magatzem brigada

18/07/2014

ALCALDIA

Aprovant expedient contractació adjudicació directa arrendament bé
immoble magatzem brigada

18/07/2014

OVP

Llicència instal·lació parada venda formatges a ......................... del 19
de juliol al 31 de desembre de 2014

18/07/2014

ALCALDIA

Ordenant execució obres a 'immoble del carrer Cerdanya 5, als hereus
de ..................

18/07/2014

ALCALDIA

Ordenant a ................................. trasllat de gos a una ubicació segura

18/07/2014

ALCALDIA

Desestimant sol·licitud de la senyora ..............., per considerar-se una
qüestió privada i reiterant requeriment de data 9 de juny de 2014

18/07/2014

ALCALDIA

Ordenant suspensió provisional de l'activitat de la piscina del
.....................

18/07/2014

ALCALDIA

Ordenant suspensió provisional de l'activitat de la piscina de ................

20/07/2014

ACTIVITAT
S

Requerint a ............... aportació documentació complementària per
activitat dedicada a bar “Donner Kebab”

21/07/2014

OVP

Llicència instal·lació parada de marxandatge català empresa .................
els dies de la Festa Major

21/07/2014

OVP

Llicència instal·lació parada roba artesanal índia a .......................... els
dies de la Festa Major

21/07/2014

OVP

Llicència instal·lació parada bijuteria a ................ els dies de la Festa
Major

23/07/2014

ALCALDIA

Resolució incoar expedients sancionadors per infraccions de trànsit

24/07/2014

OVP

Llicència instal·lació creperia a ............ els dies de la Festa Major

29/07/2014

OVP

Llicència instal·lació parada a ................., dies 14-15-17-18 amb motiu
de la Festa Major

29/07/2014

OVP

Llicència ocupació espai públic ....................... el dia 16 d'agost i
bonificació de les taxes en concepte de subvenció

01/08/2014

ALCALDIA

Requerint al ......................... perquè executi obres a la finca del Carrer
Girafulles, i imposant multa coercitiva

01/08/2014

TAXES

Canvi titularitat nínxol 557 i 757 a favor de l'Ajuntament i pagament
rescat dels mateixos

04/08/2014

ACTIVITAT
S

Ordenant verificació per part del tècnic per canvi titularitat activitat
dedicada a bar

04/08/2014

TAXES

Expedició duplicat concessió funerària nínxol 688 a ........................

04/08/2014

ACTIVITAT
S

Autoritzant obertura activitat per comerç menor de productes
d'alimentació i begudes a ..................

05/08/2014

ALCALDIA

Encàrrec direcció obres de direcció d'obres dels desperfectes pluges
2013 al Consell Comarcal

05/08/2014

ALCALDIA

Delegant al senyor .................. representant de l'Ajuntament al
Consorci Ripollès Desenvolupament

06/08/2014

ACTIVITAT
S

Adjudicant aprofitament forestals anys 2011-2012-2013-1014

06/08/2014

ALCALDIA

Requerint al senyor .................... perquè legalitzi activitat de taller de
vehicles a la Cra. De Pardines 8-10

06/08/2014

ALCALDIA

Autorització instal·lació rètol de Paint ball a ..................

08/08/2014

ALCALDIA

Requerint al senyor ...................., prengui mesures sol·licitades per
l'Ajuntament

08/08/2014

ALCALDIA

Convocant a sessió ordinària JGL 12/08/2014

08/08/2014

ALCALDIA

Requerint al senyor ............................, presenti documentació en
relació a la piscina del Càmping

08/08/2014

ALCALDIA

Requerint a l'Alberg de ....................., presenti documentació en relació
a la piscina

12/08/2014

ACTIVITAT

Notificant concessió ajut econòmic a ........................, aplec 2014

S
12/08/2014

ALCALDIA

Aprovant conveni Projecte Clima, programa Leader Ripollès Ges Bisaura
i l'Ajuntament

13/08/2014

TAXES

Devolució impost OVP a ..................... per no poder venir per la Festa
Major

13/08/2014

TAXES

Autoritzant OVP a ........................., amb parada de pollastres a l'ast per
la Festa Major

13/08/2014

ACTIVITAT
S

Resolució sobre comunicació canvi titularitat activitat dedicada a bar a
nom de ....................

14/08/2014

ALCALDIA

Resolució incoar expedients sancionadors per infraccions de trànsit

19/08/2014

ALCALDIA

Resolució sobre adhesió a la Xarxa de Punts d'Informació i Lectura
(XPIL)

19/08/2014

ALCALDIA

Acceptació subvenció Diputació Girona pel suport a l'acció de promoció
i foment de l'esport

21/08/2014

ALCALDIA

Autoritzant trasllat restes del nínxol 1016, per a la seva incineració

22/08/2014

ALCALDIA

Convocant a sessió ordinària JGL 26/08/2014

25/08/2014

TAXES

Canvi titularitat rebut escombraries domiciliàries del C/. Fontalba, 5-bx1

25/08/2014

ALCALDIA

Ordenant arxivar expedient de mancances detectades en l'avaluació de
la piscina del ....................

26/08/2014

OVP

Reserva espai públic de la plaça del mercat per la celebració del 52è
Concurs de Gossos d'Atura

27/08/2014

ALCALDIA

Resolució de data 26/0372014, incoar expedients sancionadors per
infraccions de trànsit

27/08/2014

OVP

Llicència instal·lació parada a .............................. el dia del Concurs
Gossos d'Atura

27/08/2014

OVP

Llicència instal·lació parada a ...........................
Gossos d'Atura

27/08/2014

OVP

Llicència instal·lació parada a ..........................., el dia del Concurs
Gossos d'Atura

29/08/2014

TAXES

Autoritzant canvi titularitat nínxol 1015 a favor de ........................

29/08/2014

OBRES

Desestimant al·legacions formulades pel senyor ......................

29/08/2014

ALCALDIA

Requeriment propietaris finca C/. Ntra Sra. de Gràcia 8, perquè
executin obres de conservació

29/08/2014

ALCALDIA

Sol·licitant subvenció per assessorament i suport tècnic per reduir el
risc de transmissió de legionel.la a la Residència

el dia del Concurs

16- Donar compte de les actes de la JGL de data 26.8.2014, 23.9.2014, 7.10.2014 i de 21.10.2014
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 compte de les JGL de 26.8.2014, 23.9.2014, 7.10.2014 i de 21.10.2014

17.Mocions i mocions d’urgència18.Informacions de l’alcaldia i regidors
19 .precs i preguntes

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

