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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 12 d´abril de 2022
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2022000003
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 12 d´abril de 2022
Hora d’inici: 19:04 h
Hora de fi: 21:48 h
Lloc: sala de Plens
Hi assisteixen:
Monica Sanjaume Colomer, Alcaldessa
Joan Albamonte Ventayol, Regidor/A
Berta Yuste Gascon, Regidor/A
Cosme Damia Moreno Hermoso, Regidor/A
Carles Mateu Duran, Regidor/A
Joaquim Roque Paret, Regidor/A
Joan Vilaplana Morera, Regidor/A
Alexandre Medrano Foz, Regidor/A
Carles Cano Sanchez, Regidor/A
Marta Matavera Taja, Secretària
Amb veu i sense vot:

Desenvolupament de la sessió
La sessió Plenària de data 12 d’abril de 2022 i les intervencions de la totalitat dels
regidors assistents, expedient X2022000459 ha quedat enregistrada en el vídeo de la
sessió, i aquest està certificat i allotjat al servidor: NOVA ETAPA\ORGANS
MUNICIPALS\PLE\2022\12 d’abril de 2022 i queda a disposició dels regidors i de
qualsevol altre persona interessada.
S’aprova per unanimitat incloure al Ple fora de l’ordre del dia els següents acords:
- Conveni cofinançament joventut
- Atorgament honors i distincions
- Adjudicació enllumenat
Un cop la secretària ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui iniciar
la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1.0.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS
Sotmesa les actes de la sessions anteriors de data 22 de novembre de 2021 i 28 de
desembre de 2021, 31 de gener de 2022 i 25 de febrer de 2022, a consideració dels
seus membres, s’aproven per unanimitat.
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Han excusat la seva absència:

2.0.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA
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Es dona compte dels Decrets d´Alcaldia compresos entre el número 2022DECR000127 i
el decret 2022DECR000226, ambdós inclosos.
3.0.- DONAR COMPTE DEL DECRET APROVACIO LIQUIDACIO PRESSUPOST

Dació de compte del Decret d’aprovació de la liquidació del pressupost general de
L’Ajuntament de Ribes de Freser de l’exercici 2021
Tal i com estableix l’article 193.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDLeg 2/2004), de la
liquidació de cada un dels pressupostos que integren el pressupost general i dels estats
financers de les societats mercantils dependents de l’entitat, una vegada realitzada la
seva aprovació, es donarà compte al Ple en la primera sessió que celebrarà.
Caldrà remetre la còpia de la liquidació del pressupost a l’Administració de l’Estat i a la
Generalitat de Catalunya abans de finalitzar el mes de març de l’exercici següent al que
correspon.
La liquidació del pressupost es va aprovar mitjançant decret d’alcaldia 2022DECR000118
de 2 de març de 2022 que es transcriu la resolució:

“DECRET D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE
Tal i com estableix l’article 191.1 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 (TRLLRHL), el
pressupost de cada exercici es liquidarà, quant a la recaptació de drets i al pagament
d’obligacions, el 31 de desembre de l’any natural corresponent, quedant a càrrec de la
Tresoreria local els ingressos i els pagaments pendents.
La liquidació del pressupost s’haurà de confeccionar abans del primer de març de
l’exercici següent, tal i com determinen l’article 191.3 del TRLLRHL i l’article 89.2 del
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol
sisè de la Llei reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Atès el que estableixen l’article 191.3 del TRLRHL i l’article 90 del Reial Decret 500/1990,
correspon al president de l’entitat local, previ informe de la intervenció, l’aprovació de la
liquidació del pressupost de l’entitat local i de les liquidacions dels pressupostos dels
organismes autònoms dependents.
La liquidació del pressupost ha de posar de manifest, de conformitat amb l’article 93.1 del
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril:
a) Respecte el pressupost de despeses i per a cada aplicació pressupostària, els crèdits
inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i
compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els pagaments
realitzats.
b) Respecte el pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, les previsions inicials, les
seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, així
com els recaptats nets.
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L’AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER DE L’EXERCICI 2021

Així mateix, com a conseqüència del pressupost s’hauran de determinar els drets
pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre, el
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resultat pressupostari de l’exercici, els romanents de crèdit i el romanent de tresoreria
(art. 93.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril).
Per tot això, vist l’informe de control permanent de conformitat sobre la liquidació del
pressupost de l’Ajuntament de Ribes de Freser
RESOLC:
PRIMER. Aprovar la liquidació del pressupost general de l’exercici 2021, de conformitat amb el
detall que a continuació s’indica:

ACTS0006

AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://ribesdefreser.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Ìcd4f4cfe-574e-4082-8f33-9d2bcce3575d$Î

DOCUMENT

1.1.

Liquidació del pressupost de despeses

1.2.

Liquidació del pressupost d’ingressos
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Magnituds pressupostàries
Resultat pressupostari de l’exercici

1.3.2. Romanents de crèdit

1.3.4. Romanent de tresoreria
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SEGON. Donar-ne compte al Ple corporatiu en la primera sessió ordinària que se celebri.
5

ÒRGAN

EXPEDIENT

ACTA_PLE

SERVEIS ECONÒMICS I TRESORERIA

X2022000459

Codi Segur de Verificació: cd4f4cfe-574e-4082-8f33-9d2bcce3575d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2022_17180432
Data d'impressió: 24/05/2022 16:34:59
Pàgina 5 de 56

SIGNATURES

Ìcd4f4cfe-574e-4082-8f33-9d2bcce3575d$Î

DOCUMENT

1.- Marta Matavera Tajà (TCAT) (Secretària - Interventora), 24/05/2022 14:49
2.- Mònica Sanjaume Colomer (TCAT) (Alcaldessa), 24/05/2022 15:13

TERCER. Trametre l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la Generalitat de
Catalunya.”

Donar compte (Monica Sanjaume Colomer, Joan Albamonte Ventayol, Berta Yuste
Gascon, Cosme Damia Moreno Hermoso, Carles Mateu Duran, Joaquim Roque Paret,
Joan Vilaplana Morera, Alexandre Medrano Foz, Carles Cano Sanchez)
4.0.- DONAR COMPTE INF REGLES FISCALS LIQUIDACIO 2021

DONAR COMPTE DE L’ INFORME DE CONTROL PERMANENT NO PLANIFICABLE
SOBRE EL/LA/L’ AVALUACIÓ DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA,
DE LA REGLA DE LA DESPESA I DEL LÍMIT DEL DEUTE EN L'APROVACIÓ DE LA
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST I, SI S'ESCAU, EN L'APROVACIÓ DELS COMPTES
ANUALS DE LES SOCIETATS NO FINANCERES DE CONFORMITAT
ANTECEDENTS
1. Número d’expedient: X2022000058
2. Descripció de l’expedient: LIQUIDACIO 2021
3. Òrgan competent: Alcalde/a

1. Article 213 i ss. del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDLeg 2/2004).
2. Article 32.1.d del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim
jurídic del control intern a les entitats del sector públic local (RD 424/2017).
3. Art. 16.2 RD 1463/2007 Art. 15.3.e) OHAP/2105/2012 Art. 4.1.b).6 RD 128/2018, La
intervenció elevarà al ple un informe sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat, de
la regla de la despesa i del límit del deute, de la pròpia entitat local i dels seus
organismes autònoms i entitats dependents. L'informe s'emetrà amb caràcter
independent i s'incorporarà al previst en l'article 191.3 del RDLeg 2/2004.
INFORMO
L’apartat 1.d de l’article 32 del RD 424/2017 estableix que estaran subjectes a control
permanent les actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la
gestió econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor.
Atenent el que disposa la normativa exposada i a la vista de la documentació inclosa a
l’expedient, s’emet aquest informe d’acord amb allò disposat pels articles 29.2 i 32.1.d del
RD 424/2017, en tant que la realització d’aquesta actuació amb caràcter previ a
l’aprovació de la proposta ha estat atribuïda a la Intervenció per la normativa indicada en
el punt 3 dels fonaments jurídics, amb els següents resultats:

Aspectes revisats de conformitat:
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- Que en base als càlculs adjunts en aquest informe, es compleix l'objectiu d'estabilitat
pressupostària. (Art. 3.2 i 11.4 LO 2/2012 Art. 16.2 RD 1463/2007)
- Que en base als càlculs adjunts en aquest informe, es compleix el límit de deute públic.
(Art. 13 LO 2/2012 Art. 53 RDL 2/2004)
Aspectes revisats que no es compleixen i/o no s’acrediten a l’expedient:
- Que en base als càlculs adjunts en aquest informe, es compleix la regla de la despesa.
(No procedeix per la suspensió de les regles fiscals aprovada pel Consell de Ministres de
6 d'octubre de 2020) (Art. 12 i DA6 LO 2/2012)
CONCLUSIÓ
La proposta anteriorment indicada s’informa de CONFORMITAT, no obstant, aquesta
Intervenció fa constar que no es compleixen i/o no s’acrediten a l’expedient els aspectes
revisats següents:
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- Que en base als càlculs adjunts en aquest informe, es compleix la regla de la despesa.
(No procedeix per la suspensió de les regles fiscals aprovada pel Consell de Ministres de
6 d'octubre de 2020) (Art. 12 i DA6 LO 2/2012)
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5.0.- DONAR COMPTE DE L'INFORME ANUAL FUNCIO INTERVENTORA 2021
DONAR COMPTE DE INFORME ANUAL DE L’AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER
RELATIU A LES RESOLUCIONS ADOPTADES PEL PRESIDENT/ALCALDE DE
L’ENTITAT LOCAL CONTRÀRIES A LES OBJECCIONS EFECTUADES O, SI
S’ESCAU, A L’OPINIÓ DE LA INTERVENCIÓ GENERAL DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, LES PRINCIPALS ANOMALIES EN MATÈRIA D’INGRESSOS, ELS
INFORMES D’OMISSIÓ DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA I ELS RESULTATS DEL
CONTROL DELS COMPTES A JUSTIFICAR I DE LES BESTRETES DE CAIXA FIXA
DE L’EXERCICI 2021
ANTECEDENTS

ACTS0006
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Donar compte (Monica Sanjaume Colomer, Joan Albamonte Ventayol, Berta Yuste
Gascon, Cosme Damia Moreno Hermoso, Carles Mateu Duran, Joaquim Roque Paret,
Joan Vilaplana Morera, Alexandre Medrano Foz, Carles Cano Sanchez)

D’acord amb els articles 218.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el
que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i 15.6 del
Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del control intern a
les entitats del sector públic local (RCIL), l’òrgan interventor, en ocasió de la dació de
compte de la liquidació del pressupost, ha d’elevar al ple l’informe anual de totes les
resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions
efectuades o, si s’escau, a l’opinió de l’òrgan competent de l’administració que tingui la
tutela financera al qual s’hagi sol·licitat informe, així com un resum de les principals
anomalies detectades en matèria d’ingressos. Aquest informe ha d’atendre únicament a
aspectes propis de l’exercici de la funció interventora, sense incloure qüestions
d’oportunitat o conveniència de les actuacions que fiscalitzi.
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L’entitat local, en sessió plenària de 28 de maig de 2018, va aprovar el model de control
intern en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a les
despeses i obligacions, i del control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a
procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos de l’entitat
local, en virtut del que estableixen els articles 13 i 9 del RCIL, respectivament.
L’apartat 8 de l’article 15 del RCIL estableix que aquest informe anual ha de diferenciar,
de manera clara i concisa, el caràcter suspensiu o no de les objeccions efectuades pels
òrgans interventors. No obstant, en haver-se aprovat la fiscalització i intervenció limitada
prèvia de requisits bàsics això implica que, l’incompliment de qualsevol d’aquests
requisits comporta, en tots els casos, la suspensió de la tramitació de l’expedient.
Pel que fa el resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos en
l’exercici de la funció interventora, a què fa referència l’apartat 6 de l’article 15 del RCIL,
en haver-se aprovat la substitució de la fiscalització prèvia de drets i ingressos pel control
inherent a la presa de raó en comptabilitat, no és possible detectar aquestes anomalies
en aquesta fase del control.
A més, l’article 28.2 del RCIL estableix que els informes d’omissió de la funció
interventora emesos durant l’exercici s’han d’incloure, també, en la relació que esmenten
els apartats 6 i 7 de l’article 15 del RCIL.
Finalment, en compliment de l’article 27.2 del RCIL, aquest informe anual que deriva de
l’article 15.6 del mateix reglament ha d’incloure, en un punt addicional, els resultats
obtinguts del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa.

- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).
- Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del control
intern a les entitats del sector públic local (RCIL).
INFORME
La finalitat d’aquest informe, doncs, és informar de les resolucions adoptades pel
president contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de la Intervenció
General de la Generalitat de Catalunya, de les principals anomalies en matèria
d’ingressos, dels informes d’omissió de la funció interventora i dels resultats del control
dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa, amb l’objectiu de donar
compliment al requerit pels articles 15, 27.2 i 28.2 del RCIL i 218.1 del TRLRHL.
A continuació es mostra la informació requerida en la normativa vigent de l’exercici 2021:
1) Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les
objeccions efectuades per la Intervenció.
- S’han emès 212 informes de fiscalització o d’intervenció, dels quals cap és amb
objeccions, i per tant, no s’ha aprovat cap resolució i/o decret contrari a les
objeccions efectuades per la Intervenció.
ACTS0006
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2) Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a l’opinió de la
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
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- No s’han emès informes de fiscalització o d’intervenció amb objeccions, i per tant, no
s’ha aprovat cap resolució i/o decret contrari a l’opinió de la Intervenció General de la
Generalitat de Catalunya.
3) Informes d’omissió de la funció interventora.
- No s’han emès informes d’omissió de la funció interventora.
4) Resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments a justificar.
- No s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius dels pagaments a
justificar.
5) Resultats del control dels comptes justificatius de les bestretes de caixa fixa.
- No s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius de les bestretes de
caixa fixa.
6) Resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos.

D’aquest informe se’n donarà compte al ple, juntament amb la liquidació del pressupost
de l’entitat local.
Donar compte (Monica Sanjaume Colomer, Joan Albamonte Ventayol, Berta Yuste
Gascon, Cosme Damia Moreno Hermoso, Carles Mateu Duran, Joaquim Roque Paret,
Joan Vilaplana Morera, Alexandre Medrano Foz, Carles Cano Sanchez)
6.0.- PRORROGA CONVENI DELEGACIO SANEJAMENT CCR
de l’Addenda de pròrroga del Conveni de delegació de les competències del
sistema de sanejament en alta del terme municipal Ribes de Freser al Consell
Comarcal del Ripollès (Expedient X2022000197)
Antecedents de fet:
1. D’acord amb el Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya (TRLMAC), l'Agència Catalana de
l'Aigua atribueix a les Administracions competents els recursos necessaris per a la
prestació dels serveis de sanejament. Aquesta atribució s'efectua amb afectació de
destinació i pot comprendre les despeses d'inversió, de manteniment, de reposició,
millores i d'explotació de l'estació de depuració d'aigües residuals i de les instal·lacions
del sistema en alta, mitjançant les atribucions de recursos regulades per l’article 55 del
TRLMAC, que determina els criteris de càlcul pel finançament
ACTS0006
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En haver-se substituït la fiscalització prèvia de drets i ingressos pel control inherent a
la presa de raó en comptabilitat, no s’han detectat anomalies en matèria d’ingressos
en l’exercici de la funció interventora.
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2. El Consell Comarcal del Ripollès, dins del seu àmbit territorial gestiona, per delegació,
els sistemes de sanejament dels municipis de Campdevànol, Camprodon, Llanars, Nevà
(Toses), Núria (Queralbs), Planoles, Ribes de Freser, Ripoll, Sant Joan de les
Abadesses, Sant Pau de Segúries i Setcases, i s’encarrega de la seva explotació,
manteniment i conservació mitjançant una empresa privada, a través d’un contracte de
serveis.
3. Correspon als ajuntaments la competència del tractament de les aigües residuals, de
conformitat amb l’article 66.3.l) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya i la gestió del
sistema de sanejament en alta, de conformitat amb el que disposa l’article 52.3 del Decret
legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en
matèria d’aigües de Catalunya (TRLMAC).
4. L’Ajuntament de Ribes de Freser i el Consell Comarcal del Ripollès van
subscriure el Conveni de delegació de competències del sistema de sanejament en alta
en compliment de l’acord del Ple adoptat el 03/03/2018.
El sistema de sanejament en alta del municipi està constituït per les instal·lacions que es
descriuen en el Conveni subscrit i es grafia en la documentació annexa al mateix.

6. El Ple del Consell Comarcal del Ripollès, en sessió de data 18 de gener de 2022 ha
aprovat la pròrroga del Conveni de delegació de les competències del sistema de
sanejament en alta del terme municipal Ribes de Freser, subscrit en compliment de
l’acord del Ple adoptat el 03/03/2018 pel termini de 4 anys.
Fonaments de Dret:
I.- És una competència pròpia dels municipis el tractament de les aigües residuals de
conformitat amb el que determina per l’article 66.3.l) del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya.
II.- De conformitat amb el que disposa el Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel
qual s’aprova el Text Refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya (TRLMAC),
l’Agència Catalana de l’Aigua promou l’agrupació i la gestió de les instal·lacions de
sanejament en entitats supramunicipals que actuïn com a administracions actuants
territorials, amb estructura tècnica i administrativa suficient que permeti incrementar
l’operativitat i l’eficàcia de l’administració dels recursos públics.
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5.- La clàusula Cinquena dels Convenis subscrit preveu que aquest tindrà una vigència
de 4 anys des de la seva signatura, podent-se prorrogar de mutu acord abans de la seva
finalització per un període de fins a quatre anys addicionals, d’acord amb el que disposa
l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

L’art. 25.1 c) del Decret Legislatiu 4/2003, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
l'organització comarcal de Catalunya, estableix que correspon a la comarca l’exercici de
les competències que li deleguin o li encarreguin de gestionar l'Administració de la
Generalitat, la diputació corresponent, els municipis, les mancomunitats i les comunitats
de municipis, i les organitzacions associatives d'ens locals regulades pels títols X i XI 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. Les delegacions o els encàrrecs de gestió han d'anar
acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per a exercir-los.
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III.- Les delegacions de competències i la seva extinció, per revocació o per qualsevol
altra causa s’han de publicar al (BOPG) Butlletí Oficial de la Província de Girona, i si
escau, a la seu electrònica corresponent, en virtut del que disposa l’article 8.6 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya.
La delegació de competències requereix l’adopció de l’acord per la majoria absoluta dels
membres de la corporació, d’acord amb els articles 47.2 h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 114.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i del règim local de
Catalunya.
IV.- L’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del sector Públic
determina que els convenis hauran de tenir una duració determinada que no podrà ser
superior a 4 anys, si bé en qualsevol moment abans de la finalització d’aquest termini, les
parts que subscriuen aquest conveni podran acordar unànimement la seva pròrroga per
un període de fins a 4 anys addicionals o la seva extinció. Idèntica previsió conté la
clàusula Cinquena del Conveni de delegació detallat a la part expositiva d’aquest acord.

VI. La competència per a l’aprovació de la pròrroga del conveni de delegació de
competències correspon al Ple, atès que de conformitat amb l’article 22, apartats 2.g) i 4,
la competència per delegar competències resulta indelegable. A més, de conformitat amb
l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, els
acords relatius a la transferència de funcions o activitats a d’altres administracions
públiques, així com l’acceptació de delegacions, requereixen de la majoria absoluta del
número legal de membres de la corporació.
Per tot l’exposat, un cop efectuada la tramitació legalment establerta, es proposa
l’adopció dels acords següents:
Primer. Aprovar la pròrroga del Conveni de delegació de les competències del sistema
de sanejament en alta del terme municipal de Ribes de Freser, subscrit en compliment de
l’acord del Ple de ribes de Freser, i signat el 03/03/2018, , pel termini de 4 anys.
Segon. Aprovar l’Addenda de pròrroga del Conveni de delegació de les competències del
sistema de sanejament en alta del terme municipal de Ribes de Freser al Consell
Comarcal del Ripollès, el qual té el contingut literal següent:
ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE LES
COMPETÈNCIES DEL SISTEMA DE SANEJAMENT EN ALTA DEL TERME
MUNICIPAL de RIBES DE FRESER AL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS

ACTUEN
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V.- L’article 110.3 de la Llei 26/2010, de Règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya determina que els convenis s’han de publicar en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Registre de convenis de
col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és accessible des del Portal de la
Transparència.

D’una part, Il·lma. Sra. Mònica Sanjaume i Colomer, Alcaldessa de l’Ajuntament de Ribes
de Freser habilitada per aquest acte per l’Acord aprovat pel Ple de l’Ajuntament en la
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sessió de 5 d’abril de 2022 Actua assistit/da pel/per la secretari/ària de la corporació
senyora Marta Matavera Tajà.
De l'altra, l’Il·lm. senyor Joaquim Colomer Cullell, President del Consell Comarcal del
Ripollès (en endavant CCR), en ús de les atribucions que li confereix l'article 13.1 del
Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d’Organització Comarcal de Catalunya i l'habilitació conferida per l'Acord del Ple de data
... de gener de 2022, pel qual se’l faculta per assumir els compromisos derivats d’aquesta
Addenda. Actua assistit per la secretària de la corporació senyora Mireia Grau Sadurní.
Les parts es reconeixen mútuament capacitat legal per formalitzar aquest document i
actuant en la representació que els correspon
EXPOSEN
I.- El Consell Comarcal del Ripollès, dins del seu àmbit territorial gestiona, per delegació, els
sistemes de sanejament dels municipis de Campdevànol, Camprodon, Llanars, Nevà (Toses), Núria
(Queralbs), Planoles, Ribes de Freser, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries i
Setcases, i s’encarrega de la seva explotació, manteniment i conservació mitjançant una empresa
privada, a través d’un contracte de serveis.

Correspon a l’Ajuntament la competència del tractament de les aigües residuals, de conformitat
amb l’article 66.3.l) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i del règim local de Catalunya i la gestió del sistema de sanejament en alta, de
conformitat amb el que disposa l’article 52.3 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya (TRLMAC).

III.- L’Ajuntament i el Consell Comarcal del Ripollès en data 03/03/2018 van subscriure el Conveni
de delegació de competències del sistema de sanejament en alta del terme municipal de .Ribes de
Freser
IV.- La clàusula Cinquena del Conveni subscrit preveu que aquest tindrà una vigència de
4 anys des de la seva signatura, podent-se prorrogar de mutu acord abans de la seva
finalització per un període de fins a quatre anys addicionals, d’acord amb el que disposa
l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
En conseqüència, amb la finalitat de donar continuïtat a la delegació acordada mitjançant el
Conveni de delegació de competències del sistema de sanejament en alta del terme municipal de
Ribes de Freser, subscrit en data 03 de març de 2018, les parts que subscriuen aquesta Addenda,
creuen necessari prorrogar la seva vigència per un període de 4 anys, de conformitat amb les
següents:
CLÀUSULES
Primera.- Pròrroga
ACTS0006
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II.- El sistema de sanejament en alta del terme municipal de Ribes de Freser està constituït per les
instal·lacions definides en l’Annex 1 i Annex 2.
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S’acorda la pròrroga per un termini de quatre anys, a comptar des del dia de signatura
d’aquest Conveni a l’abril de 2022, del Conveni de delegació de competències del
sistema de sanejament en alta del terme municipal de Ribes de Freser al Consell
Comarcal del Ripollès, subscrit en data 03 de març de 2018.
Aquest termini no es podrà prorrogar.
Segona.- Àmbit d’aplicació
La pròrroga abasta la totalitat de les obligacions pactades en el Conveni de delegació de
competències del sistema de sanejament en alta del terme municipal de Ribes de Freser
al Consell Comarcal del Ripollès, subscrit en data 3 de març de 2018.
Tercera.- Finançament de l’Addenda
La pròrroga acordada mitjançant aquesta Addenda està supeditada a què l’Agència Catalana de
l’Aigua doni compliment a l’article 55 del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de
Catalunya (en endavant TRLMAC), aprovat pel Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, que
obliga a l’Agència Catalana de l‘Aigua a garantir el finançament dels sistemes públics de
sanejament mitjançant les corresponents atribucions de recursos de conformitat amb el que
estableix la planificació hidrològica, i en determina els criteris per al seu càlcul.
Així mateix, la pròrroga acordada queda supeditada a què el Consell Comarcal del Ripollès, com a
administració competent en matèria de sanejament, disposi dels recursos necessaris per a la
prestació del servei per a les diverses anualitats de la pròrroga i, per tant, mentre no es disposi de
les dades necessàries per a efectuar l’atribució de recursos definitiva establerta a l’article 55 del
TRLMAC, l’ACA formalitzi les corresponents atribucions de recursos a compte.
Quarta. Protecció de dades de caràcter personal
Totes dues parts s’obliguen al compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD)
i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets
Digitals (LOPD-GDD) i normativa complementària.
I en prova de conformitat, les parts signen aquest document i a un sol efecte..”
Tercer. Encomanar al Consell Comarcal del Ripollès la publicació de l’Addenda en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Registre de convenis de
col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és accessible des del Portal de la
Transparència.
Quart. Encomanar al Consell Comarcal del Ripollès la publicació d’aquest acord al Butlletí
Oficial de la Província de Girona.
Cinquè. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès.
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Sisè.- Facultar l’alcaldessa perquè en nom i representació d’aquesta corporació pugui
signar quants documents siguin necessaris per dur a terme els presents acords.
Aprovat per 9 vots a favor (Monica Sanjaume Colomer, Joan Albamonte Ventayol, Berta
Yuste Gascon, Cosme Damia Moreno Hermoso, Carles Mateu Duran, Joaquim Roque
Paret, Joan Vilaplana Morera, Alexandre Medrano Foz, Carles Cano Sanchez)
7.0.- MODIFICACIO CONVENI RECOLLIDA GOSSOS ABANDONAT S AMB CCR
Per la pròrroga Conveni de recollida de gossos abandonats subscrit amb el Consell
Comarcal del Ripollès (X2022000429)
Antecedents de fet:
1. El Consell Comarcal del Ripollès presta el servei de recollida de gossos abandonats a
la comarca del Ripollès per delegació dels 19 municipis de la comarca. L’acceptació de la
delegació d’aquesta competència es va acordar en la sessió plenària de data 14 de maig
de 2008.

El Refugi d’Animals del Ripollès, amb número d’inscripció G25/00254 al Registre de
Nuclis Zoològics, està ubicat a la finca de Baups, Camí de Casadesús, km 2.300, del

2. En data 4 de novembre de 2021, la cap de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i la
interventora accidental del Consell Comarcal del Ripollès han emès informe conjunt sobre
la previsió de les despeses i els ingressos derivats del servei de recollida de gossos
abandonats a la comarca del Ripollès per l’any 2022, on es conclou que degut a la
tendència creixent de les despeses i a la tendència decreixent dels ingressos, és
necessari que el Consell Comarcal del Ripollès adopti alguna mesura per tal d’augmentar
els ingressos i així evitar que aquest servei generi dèficit progressiu en exercicis futurs.
3. Una vegada analitzades les diferents alternatives es creu convenient modificar l’actual
Pacte setè del conveni que, en la seva versió actual, es transcriu tot seguit:

“SETÈ.- L’Ajuntament de RIBES DE FRESER es compromet a aportar al Consell
Comarcal del Ripollès la quantitat que resulti d’aplicar els estudis econòmics i criteris
de distribució aprovats pel Consell Comarcal del Ripollès i informats prèviament pel
Consell d’Alcaldes que incloguin les despeses necessàries per prestar el servei de
recollida de gossos abandonats, així com el manteniment del Refugi d’animals del
Ripollès. Aquesta quantitat queda fixada en 1 €/ habitant.
El pagament de l’import total s’efectuarà durant el primer trimestre de l’exercici. Serà
el Consell Comarcal que enviarà una liquidació a l’Ajuntament per l’import total que li
correspongui, d’acord a les darreres dades de població oficials publicades per l’INE.”
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Per adoptar el contingut que es proposa a continuació:

“SETÈ.- L’Ajuntament de RIBES DE FRESER es compromet a aportar al Consell
Comarcal del Ripollès la quantitat que resulti d’aplicar els estudis econòmics i criteris
de distribució aprovats pel Consell Comarcal del Ripollès i informats prèviament pel
Consell d’Alcaldes que incloguin les despeses necessàries per prestar el servei de
recollida de gossos abandonats, així com el manteniment del Refugi d’animals del
Ripollès. Aquesta quantitat queda fixada en 1,5 €/ habitant.
El pagament de l’import total s’efectuarà durant el quart trimestre de l’exercici. Serà el
Consell Comarcal qui enviarà una liquidació a l’Ajuntament per l’import total que li
correspongui, d’acord amb les darreres dades de població oficials publicades per
l’INE.”

4.
El Consell d’alcaldes en sessió de data 9 de novembre de 2021 i el Ple del Consell
Comarcal del Ripollès, en sessió de 16 de novembre de 2021 han aprovat la modificació
del Conveni de delegació de competències al Consell Comarcal del Ripollès per a la
prestació del servei de recollida de gossos abandonats a la comarca del Ripollès, que
ens ocupa.

6.

S’ha incorporat a l’expedient l’Informe jurídic emès per la Secretaria interventora.

Fonaments de dret

I. L’article 16 del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei de protecció dels animals, preveu que correspon als ajuntaments recollir i controlar
els animals abandonats o perduts. Els ajuntaments poden delegar l’anterior competència
als ens supramunicipals. Els ajuntaments han de disposar de centres de recollida
d’animals abandonats o perduts adequats i amb prou capacitat per al municipi, o convenir
la realització d’aquest servei amb els ens locals supramunicipals o amb altres municipis.

II. El Consell Comarcal del Ripollès està prestant el servei de recollida d’animals
abandonats o perduts ja que la prestació d’aquest servei està prevista en el Programa
d’Actuació Comarcal.
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5.
En el Pressupost municipal esta prevista partida pressupostaria suficient per
atendre aquest Conveni (partida 942_46501).

III. L’article 25.1. c) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, preveu que corresponen a la
comarca les competències que li deleguin o li encarreguin de gestionar els municipis. Les
delegacions o els encàrrecs de gestió han d’anar acompanyats de la transferència dels
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recursos necessaris per a exercir-los. L’article 167 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que la
comarca, de conformitat amb el que estableix el Programa d’actuació comarcal, pot
prestar serveis de competència municipal en virtut de delegació o conveni.

IV. El Consell d’Alcaldes, en sessió celebrada en data 18 de desembre de 2007, va
acordar dictaminar favorablement sobre el Conveni de delegació de competències entre
els ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal del Ripollès per a la prestació del
servei de recollida de gossos abandonats a la comarca del Ripollès. El Ple del Consell
Comarcal en la seva sessió de data 14 de maig de 2008, va aprovar els corresponents
convenis de delegació.

V. El Consell d’Alcaldes, en sessió celebrada en data 14 de març de 2017 va dictaminar
favorablement la proposta de modificació del Conveni de delegació de competències
entre els ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal del Ripollès per a la prestació
del servei de recollida de gossos abandonats a la comarca del Ripollès. En aquesta
modificació es van incloure uns nous apartats 6.2. i 6.3 i es va modificar l’apartat Setè.

El Ple del Consell Comarcal del Ripollès va aprovar aquesta modificació del Conveni en

VI. L’article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, preveu
que les delegacions s’han de publicar en el butlletí oficial de la província.

VII. Per a l’adopció de l’acord, al tractar-se d’un conveni en virtut del qual es deleguen
competències entre administracions públiques, es requereix la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la corporació, en aplicació de l’article 114 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i del
règim local de Catalunya, en concordança amb l’article 47.2 h) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local .
Per tot l’exposat, ES PROPOSA l’adopció dels acords següents:
Primer.- Aprovar la modificació del Conveni de delegació de competències al Consell
Comarcal del Ripollès per a la prestació del servei de recollida de gossos abandonats a la
comarca del Ripollès.
Concretament es modifica el Pacte Setè el qual quedarà redactat de la següent manera:
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la seva sessió de data 21 de març de 2017.

“SETÈ.- L’Ajuntament de RIBES DE FRESER es compromet a aportar al Consell
Comarcal del Ripollès la quantitat que resulti d’aplicar els estudis econòmics i criteris
de distribució aprovats pel Consell Comarcal del Ripollès i informats prèviament pel
5
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Consell d’Alcaldes que incloguin les despeses necessàries per prestar el servei de
recollida de gossos abandonats, així com el manteniment del Refugi d’animals del
Ripollès. Aquesta quantitat queda fixada en 1,5 €/ habitant.
El pagament de l’import total s’efectuarà durant el quart trimestre de l’exercici. Serà el
Consell Comarcal qui enviarà una liquidació a l’Ajuntament per l’import total que li
correspongui, d’acord amb les darreres dades de població oficials publicades per
l’INE.”

Segon.- Publicar al BOP l’acord de Modificació del Conveni de delegació de
competències per a la prestació del servei de recollida de gossos abandonats a la
comarca del Ripollès.
Tercer.- Facultar tan àmpliament com sigui necessari a l’alcaldessa per la signatura dels
documents que siguin necessaris per donar compliment a aquest acord.
Aprovat per 9 vots a favor (Monica Sanjaume Colomer, Joan Albamonte Ventayol, Berta
Yuste Gascon, Cosme Damia Moreno Hermoso, Carles Mateu Duran, Joaquim Roque
Paret, Joan Vilaplana Morera, Alexandre Medrano Foz, Carles Cano Sanchez)

Modificació del termini de Delegació de la competència per a la Gestió del servei de
Deixalleria, previst al “Conveni de Delegació d competències al Consell Comarcal
per a la gestió dels Residus Municipals” (Expedient X2022000426)
Antecedents de fet:
1. Els plenaris dels ajuntaments de la comarca del Ripollès, va acordar delegar al Consell
Comarcal del Ripollès les competències del servei de recollida i transport dels residus
sòlids municipals i del servei de deixalleria.
L’acceptació de la delegació d’aquestes competències per part del Consell Comarcal del
es va publicar als Butlletins Oficials de la Província de Girona número. 104, de data 30 de
maig de 2018 i número 146, de data 30 de juliol de 2018
2. El Ple del Consell Comarcal en la seva sessió de 16 de gener de 2018 va aprovar el
Conveni de delegació de competències de tots els municipis de la comarc a al Consell
Comarcal del Ripollès, per a la gestió dels residus municipals.
3. El Consell de Govern del Consell Comarcal, en sessió de data 30 de juliol de 2019, va
adjudicar a la FUNDACIÓ PRIVADA MAP, el contracte del servei públic de deixalleries i
la recollida de voluminosos, electrodomèstics i piles a la comarca del Ripollès i la
corresponent gestió de residus, reservat a Centres Especials de Treball d’iniciativa social.
En data 25 de setembre de 2019 es va subscriure el corresponent contracte, que té una
vigència de 4 anys, a comptar des del dia de l’inici de la prestació efectiva del servei.
Aquest termini es pot prorrogar com a màxim un any més.
ACTS0006

AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://ribesdefreser.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

8.0.- MODIFICACIO CONVENI DELEGACIO DEIXALLERIES

La data d’inici de la prestació efectiva del servei és el dia 1 de desembre de 2019.
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4. El Conveni de delegació de competències subscrit amb el Consell Comarcal preveu a
la clàusula 5.1 una vigència de 4 anys a comptar des del dia 1 de juliol de 2018, que es
podrà prorrogar per un període de fins a 4 anys addicionals, sense distingir entre el
servei de recollida dels residus municipals i el servei de deixalleries. Així mateix, la
clàusula 5.2 preveu que l’Ajuntament mantindrà la vigència de la delegació com a mínim
4 anys, a fi de garantir la viabilitat del contracte de recollida i el transport als gestors
autoritzats dels residus municipals de la comarca.
No obstant això, a fi de poder garantir la recuperació de les inversions, es requereix el
manteniment de la delegació del servei de deixalleries per un període mínim de 5 anys, a
comptar des de la data de l’inici de la vigència del contracte del servei de deixalleries ,
que es v produir en data 1 de desembre de 2019.
Així mateix, donat que la licitació del servei de deixalleries és per a tots els municipis de
la comarca, esdevé necessari unificar el termini previst per a la delegació del servei de
deixalleria, ja que el municipi de Camprodon tenia delegada aquesta competència per un
termini de només 2 anys, prorrogables per a 2 anys més.
És per això que esdevé necessari modificar el Conveni de delegació de competències per
a la gestió dels residus municipals, pel que fa concretament al termini previst de
delegació del servei de deixalleries, per un termini mínim de 4 anys, a comptar des de la
data de l’inici de la prestació efectiva del servei, és a dir des del dia 1 de desembre de
2019.

— Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic de les
Administracions Públiques.
— L'article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la
qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
— Els articles 21, 22 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
Règim Local.
— L'article 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
— Clàusules del conveni subscrit relatives a la modificació d'aquest.
Fonaments de Dret:
I.- Les delegacions de competències i la seva extinció o per qualsevol altra causa s’han
de publicar al (BOPG) Butlletí Oficial de la Província de Girona, i si s’escau , a la seu
electrònica corresponent, en virtut del que disposa l’article 8.6 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
La delegació de competències requereix l’adopció de l’acord per la majoria absoluta dels
membres de la corporació , d’acord amb els articles 47.2 h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local i l’art. 114.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril , pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya.
II.- L’article 49 de Llei 40/2015, d’1 d’octubre , de Règim Jurídic del sector Públic
determina que els convenis hauran de tenir una duració determinada que no podrà ser
superior a 4 anys, si bé en qualsevol moment abans de la finalització d’aquest termini, les
parts que subscriuen aquest conveni podran acordar unànimement la seva pròrroga per
un període de fins a 4 anys addicionals o la seva extinció.
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Legislació aplicable:

L’Article 110.3 de la Llei 26/2010, de Règim Jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya determina que els convenis s’han de publicar en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Registre de Convenis de
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col3laboració i cooperació de la Generalitat, que és accessible des del portal de la
Transparència.
Per tot l’exposat, un cop efectuada la tramitació legalment establerta, es proposa
l’adopció dels acords següents:
Primer. Modificar el termini de la delegació del servei de deixalleria previst al Conveni de
delegació de les competències per a la gestió dels residus municipals, per un termini
mínim de 4 anys a comptar des del dia 1 de desembre de 2019, data d’inici de la
prestació efectiva del nou contracte del servei de deixalleries comarcal. Això no obstant,
l’Ajuntament queda obligar a mantenir la delegació acordada del servei de deixalleria pel
termini mínim de 5 anys, a comptar des del dia 1 de desembre de 2019, data d’inici de la
prestació efectiva del nou contracte dels servei de deixalleries comarcal, a fi de garantir la
viabilitat del contracte comarcal i la recuperació de les inversions que es deriven d’aquest
contracte.
Segon. Aprovar la modificació de les clàusules 5.1, 5.2, 5.3 i 7.1 del Conveni de
Delegació de les competències per a la gestió dels residus municipals, que tindran el
següent contingut literal:
“CINQUÈ.- VIGÈNCIA I PUBLICITAT DEL CONVENI

El conveni es podrà prorrogar de mutu acord, abans de la seva finalització, per un
període de fins a quatre anys addicionals, d’acord amb el que disposa l’article 49 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
En tot cas, la pròrroga requerirà que s’adopti un acord exprés per part del Ple de
l’Ajuntament, com a mínim 6 mesos abans de la finalització de la seva vigència inicial.
La pròrroga se sotmetrà a dictamen del Consell d’alcaldes. Aquest dictamen, que serà de
caràcter vinculant, haurà de ser aprovat pel plenari comarcal.
5.2. L’Ajuntament queda obligat a mantenir la delegació acordada pel termini mínim de
quatre anys -pacte 5.1-, a fi de garantir la viabilitat del contracte subscrit per a la recollida
i el transports als gestors autoritzats dels residus municipals de la comarca del Ripollès,
excepte el municipi de Camprodon i queda obligat a mantenir la delegació acordada pel
termini mínim de 5 anys, pel que fa al servei de deixalleria, a fi de garantir la viabilitat del
contracte comarcal.
Pel cas que l’ajuntament acordés la revocació de la delegació dels serveis i/o la denúncia
d’aquest conveni amb anterioritat a la finalització d’aquests terminis, es farà responsable
de la indemnització dels danys i perjudicis que se’n puguin derivar davant de l’adjudicatari
del contracte i/o els altres ajuntaments, tant en el cas que aquesta revocació anticipada
comporti la resolució d’aquest contracte i /o el de deixalleries, com la seva modificació.
5.3. La revocació de la delegació i/o la denúncia del conveni acordada per l’Ajuntament
no li generarà cap tipus de responsabilitat, si té efectes un cop transcorreguts els terminis
obligatoris de manteniment de la delegació -pacte 5.2- i es comunica al Consell Comarcal
com a mínim 6 mesos abans de la finalització d’aquests terminis.
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5.1. Aquest conveni tindrà una vigència de 4 anys, a comptar des del dia 1 de juliol de
2018, que és la data prevista per a l’inici de la prestació efectiva del nou contracte de
recollida i transport als gestors autoritzats dels residus municipals de la comarca del
Ripollès, excepte el municipi de Camprodon. Pel que fa a la delegació del servei de
deixalleria, aquest conveni tindrà una vigència de 4 anys, a comptar des del dia d’inici de
la prestació efectiva del nou contracte del servei de deixalleries comarcal.

5.4. ...
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SETÈ.- DRETS I OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT
7.1. L’Ajuntament està obligat a mantenir la delegació acordada –pacte 1 d’aquest
conveni-, durant el termini mínim de 4 anys pel que fa al servei de recollida i el transports
als gestors autoritzats dels residus municipals i de 5 anys, pel que fa al servei de
deixalleria, a comptar d’acord amb allò que es disposa al Pacte 5.1.
7.2. ...”
Tercer. Aquesta modificació serà part integrant del “Conveni de delegació de
competències al Consell Comarcal del Ripollès per a la gestió dels residus municipals“, al
qual s’adjuntarà com a Annex,
Quart. Notificar l’adopció d’aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès, als efectes
oportuns.
Cinquè. Facultar l’alcaldia perquè , en nom i representació d’aquesta corporació, pugui
signar tots els documents que siguin necessaris per dur a terme els presents acords.
Sisè,. Publicar aquesta modificació del conveni en el web del Registre de Convenis de
col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és accessible des del Portal de la
Transparència.

9.0.- MODIFICACIO CONVENI GESTIO RESIDUS MUNICIPALS
de l’Addenda de pròrroga del Conveni de delegació de competències al Consell
Comarcal del Ripollès per a la GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS subscrit amb el
Consell Comarcal del Ripollès (Expedient X2022000427)
Antecedents de fet:
1. Els plenaris dels ajuntam ents de la com arca del Ripollès, va acordar delegar al
Consell Com arcal del Ripollès les com petències del se rvei de recollida i transport
dels residus sòlids m unicipals i del servei de deixalleria.
L’Ajuntament de ribes de Freser va subscriure el Conveni per acord del Ple adoptat en
sessió de 01/03/2018.
L’acceptació de la delegació d’aquestes competències per part del Consell Comarcal del
Ripollès es va publicar als Butlletins Oficials de la Província de Girona número 104, de
data 30 de maig de 2018 i número 146, de data 30 de juliol de 2018.
2.- El Ple del Consell Comarcal en la seva sessió de 16 de gener de 2018 va aprovar el
Conveni de delegació de competències de tots els municipis de la comarca al Consell
Comarcal del Ripollès, per a la gestió dels residus municipals.
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Aprovat per 5 vots a favor (Monica Sanjaume Colomer, Joan Albamonte Ventayol, Berta
Yuste Gascon, Cosme Damia Moreno Hermoso, Carles Mateu Duran), 2 vots en contra
(Joaquim Roque Paret, Joan Vilaplana Morera) i 2 abstencions (Alexandre Medrano Foz,
Carles Cano Sanchez)

3.- El Ple del Consell Comarcal del Ripollès de data 21 de maig de 2019 va aprovar la
modificació del termini de la delegació del servei de deixalleria previst al Conveni de
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delegació de les competències per a la gestió dels residus municipals, per un termini
mínim de 4 anys, si bé a comptar des del dia d’inici de la prestació efectiva del nou
contracte del servei de deixalleries comarcal. L’Ajuntament queda obligat a mantenir la
delegació acordada del servei de deixalleria pel termini mínim de 5 anys, a comptar des
del dia d’inici de la prestació efectiva del nou contracte del servei de deixalleries
comarcal, a fi de garantir la viabilitat del contracte comarcal i la recuperació de les
inversions que es deriven d’aquest contracte.
Concretament es va aprovar la modificació de les clàusules 5.1, 5.2. 5.3 i 7.1 del Conveni
de delegació de les competències per a la gestió dels residus municipals, amb contingut
literal següent:

“CINQUÈ.- VIGÈNCIA I PUBLICITAT DEL CONVENI
5.1. Aquest conveni tindrà una vigència de 4 anys, a comptar des del dia 1 de
juliol de 2018, que és la data prevista per a l’inici de la prestació efectiva del nou
contracte de recollida i transport als gestors autoritzats dels residus municipals
de la comarca del Ripollès, excepte el municipi de Camprodon. Pel que fa a la
delegació del servei de deixalleria, aquest conveni tindrà una vigència de 4 anys,
a comptar des del dia d’inici de la prestació efectiva del nou contracte del servei
de deixalleries comarcal.

En tot cas, la pròrroga requerirà que s’adopti un acord exprés per part del Ple de
l’Ajuntament, com a mínim 6 mesos abans de la finalització de la seva vigència
inicial.
La pròrroga se sotmetrà a dictamen del Consell d’alcaldes. Aquest dictamen, que
serà de caràcter vinculant, haurà de ser aprovat pel plenari comarcal.
5.2. L’Ajuntament queda obligat a mantenir la delegació acordada pel termini
mínim de quatre anys -pacte 5.1-, a fi de garantir la viabilitat del contracte subscrit
per a la recollida i el transports als gestors autoritzats dels residus municipals de la
comarca del Ripollès, excepte el municipi de Camprodon i queda obligat a
mantenir la delegació acordada pel termini mínim de 5 anys, pel que fa al servei
de deixalleria, a fi de garantir la viabilitat del contracte comarcal.
Pel cas que l’ajuntament acordés la revocació de la delegació dels serveis i/o la
denúncia d’aquest conveni amb anterioritat a la finalització d’aquests terminis, es
farà responsable de la indemnització dels danys i perjudicis que se’n puguin
derivar davant de l’adjudicatari del contracte i/o els altres ajuntaments, tant en el
cas que aquesta revocació anticipada comporti la resolució d’aquest contracte i /o
el de deixalleries, com la seva modificació.
5.3. La revocació de la delegació i/o la denúncia del conveni acordada per
l’Ajuntament no li generarà cap tipus de responsabilitat, si té efectes un cop
transcorreguts els terminis obligatoris de manteniment de la delegació -pacte 5.2- i
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El conveni es podrà prorrogar de mutu acord, abans de la seva finalització, per un
període de fins a quatre anys addicionals, d’acord amb el que disposa l’article 49
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
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es comunica al Consell Comarcal com a mínim 6 mesos abans de la finalització
d’aquests terminis.
5.4. ...

SETÈ.- DRETS I OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT
7.1. L’Ajuntament està obligat a mantenir la delegació acordada –pacte 1 d’aquest
conveni-, durant el termini mínim de 2 anys pel que fa al servei de recollida i el
transports als gestors autoritzats dels residus municipals del municipi de
Camprodon i de 5 anys, pel que fa al servei de deixalleria, a comptar d’acord amb
allò que es disposa al Pacte 5.1.
7.2. ... ”

4. En conseqüència, excepte pel que fa a la delegació del servei de deixalleries, que el
termini finalitza el 30 de novembre de 2023, pel que fa a la resta de competències
previstes al Conveni, el termini de delegació finalitza el proper dia 30 de juny de 2022.

Així mateix es preveu que la pròrroga requerirà que s’adopti un acord exprés per part del
Ple de l’Ajuntament, com a mínim 6 mesos abans de la finalització de la seva vigència
inicial.
5. Consta a l’expedient l’informe favorable de la secretaria-intervenció a la pròrroga del
termini de delegació que es proposa.
Fonaments de Dret:
I.- Les delegacions de competències i la seva extinció, per revocació o per qualsevol altra
causa s’han de publicar al (BOPG) Butlletí Oficial de la Província de Girona, i si escau, a
la seu electrònica corresponent, en virtut del que disposa l’article 8.6 de la Llei 26/2010,
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
La delegació de competències requereix l’adopció de l’acord per la majoria absoluta dels
membres de la corporació, d’acord amb els articles 47.2 h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 114.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i del règim local de
Catalunya.
II.- L’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del sector Públic
determina que els convenis hauran de tenir una duració determinada que no podrà ser
superior a 4 anys, si bé en qualsevol moment abans de la finalització d’aquest termini, les
parts que el subscriuen podran acordar unànimement la seva pròrroga per un període de
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El Pacte Cinquè del Conveni estableix que el conveni es podrà prorrogar de mutu acord,
abans de la seva finalització, per un període de fins a quatre anys addicionals, d’acord
amb el que disposa l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic.
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fins a 4 anys addicionals o la seva extinció. El Pacte Cinquè del Conveni de delegació de
competències conté idèntica previsió.
III. L’article 110.3 de la Llei 26/2010, de Règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya determina que els convenis s’han de publicar en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Registre de convenis de
col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és accessible des del Portal de la
Transparència.
IV. La competència per a l’aprovació d’aquest conveni correspon al Ple, atès que de
conformitat amb l’article 22, apartats 2.g) i 4, la competència per acceptar la delegació de
competències feta per altres administracions resulta indelegable.
Per tot l’exposat, realitzada la tramitació legalment establerta, es proposa l’adopció dels
acords següents:
Primer. Aprovar la pròrroga del Conveni de delegació de les competències al Consell
Comarcal del Ripollès per a la gestió dels residus municipals, per termini de 4 anys, a
comptar des del dia 1 de juliol de 2022 fins el 30 de juny de 2026.
Pel que fa concretament a la delegació del servei de deixalleries, que el termini inicial de
vigència finalitza el 30 de novembre de 2023, també s’acorda la pròrroga per un termini
de quatre anys, des del dia 1 de desembre de 2023 fins el dia 30 de novembre de 2027.

Tercer. Encomanar al Consell Comarcal del Ripollès la publicació de l’Addenda en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Registre de convenis de
col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és accessible des del Portal de la
Transparència.
Quart. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Cinquè. Notificar l’adopció d’aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès.
Sisè. Facultar l’alcalde/ssa perquè en nom i representació d’aquesta corporació pugui
signar tots els documents que siguin necessaris per dur a terme els presents acords.

“ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES
AL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS
MUNICIPALS

REUNITS,

D’una part, la Sra. Alcaldessa de l’Ajuntament de Ribes de Freser, expressament
facultat/da per aquest acte, en virtut de l’acord plenari adoptat en sessió de data 12
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Segon. Aprovar l’Addenda de pròrroga del Conveni de delegació de les competències al
Consell Comarcal del Ripollès per a la gestió dels residus municipals, la qual té el
contingut literal que s’adjunta al present acord.
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d’abril de 2022. Actua assistit/da pel/per la secretari/ària de la corporació Marta Matavera
i Tajà, i de l’altra,
El senyor JOAQUIM COLOMER CULLELL, president del Consell Comarcal del Ripollès,
expressament facultat per aquest acte, en virtut de l’acord plenari adoptat en sessió de
data XX de XXXX de 2021. Actua assistit per la secretària accidental de la corporació
senyora Marta Arxé Llagostera.
Les parts es reconeixen mútuament capacitat legal per formalitzar aquest document i
actuant en la representació que els correspon

EXPOSEN
I. Els plenaris dels ajuntam ents de la com ar ca del Ripollès, va acordar delegar al
Consell Com arcal del Ripollès les com petències del servei de recollida i
transports dels residus sòlids m unicipals i del servei de deixalleria.
L’acceptació de la delegació d’aquestes competències per part del Consell Comarcal del Ripollès es
va publicar als Butlletins Oficials de la Província de Girona número 104, de data 30 de maig de
2018 i número 146, de data 30 de juliol de 2018.

III.- El Ple del Consell Comarcal del Ripollès de data 21 de maig de 2019 va aprovar la modificació
del termini de la delegació del servei de deixalleria previst al Conveni de delegació de les
competències per a la gestió dels residus municipals, per un termini mínim de 4 anys, si bé a
comptar des del dia d’inici de la prestació efectiva del nou contracte del servei de deixalleries
comarcal. L’Ajuntament queda obligat a mantenir la delegació acordada del servei de deixalleria
pel termini mínim de 5 anys, a comptar des del dia d’inici de la prestació efectiva del nou contracte
del servei de deixalleries comarcal, a fi de garantir la viabilitat del contracte comarcal i la
recuperació de les inversions que es deriven d’aquest contracte.
Concretament es va aprovar la modificació de les clàusules 5.1, 5.2. 5.3 i 7.1 del Conveni de
delegació de les competències per a la gestió dels residus municipals, amb contingut literal
següent:
“CINQUÈ.- VIGÈNCIA I PUBLICITAT DEL CONVENI
5.1. Aquest conveni tindrà una vigència de 4 anys, a comptar des del dia 1 de
juliol de 2018, que és la data prevista per a l’inici de la prestació efectiva del nou
contracte de recollida i transport als gestors autoritzats dels residus municipals
de la comarca del Ripollès, excepte el municipi de Camprodon. Pel que fa a la
delegació del servei de deixalleria, aquest conveni tindrà una vigència de 4 anys,
a comptar des del dia d’inici de la prestació efectiva del nou contracte del servei
de deixalleries comarcal.
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II.- El Ple del Consell Comarcal en la seva sessió de 16 de gener de 2018 va aprovar el Conveni de
delegació de competències de tots els municipis de la comarca al Consell Comarcal del Ripollès,
per a la gestió dels residus municipals.

El conveni es podrà prorrogar de mutu acord, abans de la seva finalització, per un
període de fins a quatre anys addicionals, d’acord amb el que disposa l’article 49
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
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En tot cas, la pròrroga requerirà que s’adopti un acord exprés per part del Ple de
l’Ajuntament, com a mínim 6 mesos abans de la finalització de la seva vigència
inicial.
La pròrroga se sotmetrà a dictamen del Consell d’alcaldes. Aquest dictamen, que
serà de caràcter vinculant, haurà de ser aprovat pel plenari comarcal.
5.2. L’Ajuntament queda obligat a mantenir la delegació acordada pel termini mínim de
quatre anys -pacte 5.1-, a fi de garantir la viabilitat del contracte subscrit per a la recollida
i el transports als gestors autoritzats dels residus municipals de la comarca del Ripollès,
excepte el municipi de Camprodon i queda obligat a mantenir la delegació acordada pel
termini mínim de 5 anys, pel que fa al servei de deixalleria, a fi de garantir la viabilitat del
contracte comarcal.
Pel cas que l’ajuntament acordés la revocació de la delegació dels serveis i/o la denúncia
d’aquest conveni amb anterioritat a la finalització d’aquests terminis, es farà responsable
de la indemnització dels danys i perjudicis que se’n puguin derivar davant de l’adjudicatari
del contracte i/o els altres ajuntaments, tant en el cas que aquesta revocació anticipada
comporti la resolució d’aquest contracte i /o el de deixalleries, com la seva modificació.

5.4. ...
SETÈ.- DRETS I OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT
7.1. L’Ajuntament està obligat a mantenir la delegació acordada –pacte 1 d’aquest
conveni-, durant el termini mínim de 2 anys pel que fa al servei de recollida i el transports
als gestors autoritzats dels residus municipals del municipi de Camprodon i de 5 anys, pel
que fa al servei de deixalleria, a comptar d’acord amb allò que es disposa al Pacte 5.1.
7.2. ...
”

IV. En conseqüència, excepte pel que fa a la delegació del servei de deixalleries, que el termini
finalitza el 30 de novembre de 2023, pel que fa a la resta de competències previstes al Conveni, el
termini de delegació finalitza el proper dia 30 de juny de 2022.
El Pacte Cinquè del Conveni estableix que el conveni es podrà prorrogar de mutu acord,
abans de la seva finalització, per un període de fins a quatre anys addicionals, d’acord
amb el que disposa l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic.
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5.3. La revocació de la delegació i/o la denúncia del conveni acordada per l’Ajuntament no
li generarà cap tipus de responsabilitat, si té efectes un cop transcorreguts els terminis
obligatoris de manteniment de la delegació -pacte 5.2- i es comunica al Consell Comarcal
com a mínim 6 mesos abans de la finalització d’aquests terminis.
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Així mateix es preveu que la pròrroga requerirà que s’adopti un acord exprés per part del
Ple de l’Ajuntament, com a mínim 6 mesos abans de la finalització de la seva vigència
inicial.

V. En conseqüència, amb la finalitat de donar continuïtat a la delegació acordada mitjançant el
Conveni de delegació de les competències per a la gestió dels residus municipals, les parts que
subscriuen aquesta Addenda, creuen necessari prorrogar aquesta delegació per un període de 4
anys, de conformitat amb les següents:
CLÀUSULES:
Primera.- Pròrroga
S’acorda la pròrroga per un termini de quatre anys, a comptar des del dia 1 de juliol de
2022 i fins el 30 de juny de 2026, del Conveni de delegació de les competències per a la
gestió dels residus municipals.
Pel que fa concretament a la delegació del servei de deixalleries, que el termini inicial de
vigència finalitza el 30 de novembre de 2023, també s’acorda la pròrroga per un termini
de quatre anys, des del dia 1 de desembre de 2023 fins el dia 30 de novembre de 2027.
Aquests terminis no es podran prorrogar.

La pròrroga abasta la totalitat de les obligacions pactades en el Conveni de delegació de
les competències per a la gestió dels residus municipals.
I en prova de conformitat, les parts signen aquest document i a un sol efecte.”
Aprovat per 5 vots a favor (Monica Sanjaume Colomer, Joan Albamonte Ventayol, Berta
Yuste Gascon, Cosme Damia Moreno Hermoso, Carles Mateu Duran), 2 vots en contra
(Joaquim Roque Paret, Joan Vilaplana Morera) i 2 abstencions (Alexandre Medrano Foz,
Carles Cano Sanchez)
10.0.- DESIGNACIO JUTGE DE PAU

De proposta de nomenament de candidat a ser elegit Jutge de Pau titular i
Jutge de pau suplent

Antecedents.
Per Ofici de la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, es
comunica a l’Ajuntament de Ribes de Freser la obligació de convocar i nomenar el
Jutge/essa de Pau titular i el Jutge de Pau suplent de Ribes de Freser (Acord de la Sala
de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 20/07/2021.
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Segona.- Àmbit d’aplicació

Per Decret d’Alcaldia es va obrir la convocatòria del procés de selecció de Jutge de Pau
titulat i de Jutge de Pau Suplent. La convocatòria del procés de selecció es va publicar en
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el BOPB 21/10/2021 i al Tauler d’Edictes del Jutjat de Pau de Ribes de Freser. Durant
aquest termini es van presentar 3 candidats:
-

29/10/2021 (E2021003191). Petició de participació de na Assumpció Serrat
Verdaguer
01/11/2021 (E20210003244) Petició de participació del Sr. Ramon Riu Corcoy
04/11/2021 (E20210003200/3196). Petició de participació del Sr. Lluís Teixidor
Bertran

S’ha incorporat a l’expedient Informe de Secretaria.
Fonamentació jurídica:
1.- D’acord amb l’art. 101 de la LOPJ, els jutges de pau i els seus suplents seran
nomenats per un període de 4 anys per la Sala del Tribunal superior de Justícia de
Catalunya. El nomenament recaurà en les persones escollides pel respectiu Ajuntament.
2.- D’acord amb l’art. 5 del Reglament de Jutges de Pau, les vacants en el càrrec de
Jutge de pau titular i suplent, s’anunciaran pel respectiu Ajuntament mitjançant
convocatòria pública, amb indicació del termini i lloc de presentació d’instàncies. Es
publicaran en el Butlletí Oficial de la Província i mitjançant Edictes en el tauler d’anuncis
de l’Ajuntament, Jutjat de 1ª Instancia i instrucció i en el propi Jutjat de Pau.
En l’expedient s’acredita que s’ha publicat l’Edicte, donant publicitat de l’existència de
vacants i s’ha atorgat el termini de 15 dies per tal que totes les persones interessades
residents al municipi de Ribes de Freser presentin instàncies per ser elegides pels
càrrecs referits.

Un cop escollit el Jutge de Pau titular i el Jutge de Pau suplent, es comunicarà l’elecció,
mitjançant certificat de l’acord corresponent a la Sala de Govern del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, que procedirà a designar al Jutge de Pau titular i al Jutge de Pau
suplent. Juntament amb aquest acord, s’haurà d’adjuntar certificació acreditatives de les
següents Qüestions:
a) Referència detallada de les circumstàncies en les quals es va produir l’elecció.
b) Menció expressa del compliment del quòrum legal.
c) Dades d’identificació i condiciones de capacitat i de compatibilitat dels escollits.
La Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no queda vinculada
per l’elecció de l’Ajuntament, podent rebutjar a l’escollit, perquè no queda vinculada per
l’elecció municipal, podent rebutjar l’escollit, un cop hagi escoltat al Ministeri Fiscal, si no
reuneix les condicions exigides per la Llei Orgànica del Poder Judicial.
El Jutge de Pau titular i el Jutge de Pau suplent prendran possessió del seu càrrec dins
dels vint dies naturals següents a la data de publicació del seu nomenament al BOP i
prestarà jurament davant del Jutge Degà de Ripoll.
4.- Pot ser nomenat Jutge de Pau qualsevol ciutadà, malgrat no tenir la llicenciatura en
Dret, si bé cal que reuneixi els requeriments establerts per la LOPJ per a l’ingrés en la
carrera judicial i no estar incurs en cap causa d’incapacitat o d’incompatibilitat previstes
per l’exercici d’activitats professionals o mercantils. És suficient, doncs, ésser espanyol i
major d’edat i no estar impedit física o psíquicament per a la funció judicial.
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3.- La competència per proposar els candidats a Jutge de Pau titular i suplent correspon
al Ple de l’Ajuntament, i l’acord s’ha d’adoptar amb el vot favorable de la majoria absoluta
dels seus membres.

No poden ser Jutges de Pau titulars o suplents els condemnats per delicte dolós mentre
no hagi obtingut la rehabilitació; ni els processats o inculpats per delicte dolós en tant no
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siguin absolts o es dicti auto de sobreïment i aquells que no estiguin en ple exercici dels
seus drets civils.
En l’expedient consta acreditat que els interessats presentats no estan incurs en cap
causa d’incompatibilitat de les previstes en la Llei 6/1985 de l’1 de juliol, del poder judicial
, ni en el Reglament 3/1995 de 7 de juny, dels Jutges de Pau estant en plena capacitat
física i psíquica per l’exercici dels càrrecs.
5.- L’article 101.2 de la Llei Orgànica 6/1985 de l’1 de juliol, del Poder judicial, estableix
que “si no hi ha sol·licitant, el Ple elegeix lliurement”.
Atès que es considera procedent el nomenament de Jutge de Pau titular al Sr. Lluís
Teixidor Bertran i de Jutge de Pau suplent a la Sra. Assumpció Xerrat Verdaguer.
Es PROPOSA al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- PROPOSAR a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya la designació del Jutge de Pau titular, pel termini de 4 anys, al Sr. Lluís
Teixidor Bertran, amb DNI núm. ***572***, amb domicili al carrer Verge de Gràcia núm. 6
de Ribes de Freser, donat que compleix estrictament les condicions de capacitat i
compatibilitat previstes a la normativa aplicable al càrrec.

TERCER.- TRAMETRE Certificació del present acord, on es detallin expressament les
circumstàncies en que es produeix l’elecció i l’esment exprés del compliment del quòrum
d’aprovació exigit per la llei, juntament amb la còpia del currículum vitae de les persones
escollides, on s’especifiqui l’activitat que porten a terme actualment, amb la còpia del DNI
a la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per tal que elevi
aquesta proposta de nomenament, juntament amb la documentació annexa, a la Sala de
Govern del TSJ Catalunya, per tal que acordi el nomenament del Jutge de Pau titular i del
Jutge de Pau suplent.
QUART.- FACULTAR l’Alcaldessa tan àmpliament com calgui per l’execució del present
acord, sens perjudici de les competències que legalment s’atribueixin a altres
organismes.
Aprovat per 9 vots a favor (Monica Sanjaume Colomer, Joan Albamonte Ventayol, Berta
Yuste Gascon, Cosme Damia Moreno Hermoso, Carles Mateu Duran, Joaquim Roque
Paret, Joan Vilaplana Morera, Alexandre Medrano Foz, Carles Cano Sanchez)
11.0.- AIXECAMENT OBJECCIONS 2021
AIXECAMENT OBJECCIONS DESPESA REALITZADA EXERICI 2021 I INICI
EXPEDIENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT

Antecedents
ACTS0006
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SEGON.- PROPOSAR a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya la designació del Jutge de Pau suplent, pel termini de 4 anys, al Sra.
Assumpció Xerrat Verdaguer, amb DNI núm. ***225***, amb domicili al Veïnatge de
Roques Blanques s/n de Ribes de Freser, donat que compleix estrictament les condicions
de capacitat i compatibilitat previstes a la normativa aplicable al càrrec.
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Vist les operacions pendent d’aplicar al pressupost 2021:

N. Operació Fase
220210008455 OPA
220210008456 OPA
220210008468 OPA
220210008474 OPA
220220001368 OPA

Aplicació
2022 231 22792
2022 231 22792
2022 920 22708
2022 920 22708
2022 920 22708

Import
31.761,49
44.721,94
10.346,47
23.640,53
11.361,49

Saldo
31.761,49
44.721,94
10.346,47
23.640,53
11.361,49

Nom terc.
SUMAR, S.L.
SUMAR, S.L.
CONSORCI RECAPTACIO CERDANYA-RIPOLLES
CONSORCI RECAPTACIO CERDANYA-RIPOLLES
CONSORCI RECAPTACIO CERDANYA-RIPOLLES

Vist que les operacions corresponen:

-

a l’encàrrec a mitjà propi de l’Ajuntament de Ribes de Freser a SUMAR aprovat
pel Plenari Municipal de 25 de febrer de 2019.
al conveni subscrit amb el Consorci de Recaptació Cerdanya Ripollès de
delegació de competències de gestió, liquidació i recaptació de tributs locals i
altres ingressos de dret públic, aprovat pel Plenari Municipal de 1 de març de
2018.

Vist els informes d’objecció de data 31/03/2022 on es fiscalitza l’expedient de referència
en aquesta fase del procediment amb les següents OBJECCIONS derivades de
l'incompliment dels següents requisits:

Atès que l’incompliment s’inclou en els supòsits establerts als articles 216 del TRLRHL i
12.3 del RCI, procedeix la SUSPENSIÓ de la tramitació de l’expedient fins que s’esmenin
les incidències indicades o es resolgui la discrepància de conformitat amb el procediment
previst als articles 217 i 218 del TRLRHL i 15 del RCI.

Vist l’informe proposta emès per la responsable del servei de data 31 de març de 2022.

Fonament de dret

-

ACTS0006
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- Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la
despesa que es proposa. (Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLeg 2/2004)

Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
previ intern en les entitats locals del sector públic local
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
llei reguladora de les hisendes locals
Model de control intern en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de
requisits bàsics per a les despeses i obligacions, i del control inherent a la presa
de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció
interventora sobre els drets i ingressos de l’entitat local, aprovat en Sessió
Plenària de 25 de juny de 2018.
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És pel que es proposa al Plenari Municipal l´adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- AIXECAR les objeccions emeses en l’expedient X2022000360 per a
correspondre a despeses de l’exercici 2021 efectivament realitzades i contractades
correctament.
SEGON.- . INICIAR l’expedient re coneixement extrajudicial de crèdit per tal d’incloure les
despeses de la part expositiva i que fa referència l’apartat primer.
Aprovat per 9 vots a favor (Monica Sanjaume Colomer, Joan Albamonte Ventayol, Berta
Yuste Gascon, Cosme Damia Moreno Hermoso, Carles Mateu Duran, Joaquim Roque
Paret, Joan Vilaplana Morera, Alexandre Medrano Foz, Carles Cano Sanchez)
12.0.- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT I MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
04/2022 SUPLEMENT

Antecedents

L’aprovació del REC en cap cas esmena els defectes de l’expedient. La seva finalitat és
únicament la imputació en el pressupost corrent de les obligacions derivades de
despeses compromeses indegudament, sense perjudici de que s’hagin d’exigir les
responsabilitats corresponents per haver-se realitzat despeses sense consignació
pressupostària i/o sense cobertura contractual.

Atès que la despesa correspon a exercicis anteriors i hi ha romanent líquid de tresoreria
general disponible.

Fonaments de dret

1. Bases d’execució del pressupost de l’exercici 2022.
2. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
3. Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament pressupostari.
4. Llei de Contractes del Sector Públic
5. Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
ACTS0006
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Vista l’acord referent a l’aixecament a les objeccions, adoptat fora de l’ordre del dia de la
Comissió Informativa del dia 4 d’abril de 2022, en la qual es resol continuar amb el
procediment de reconeixement de les obligacions mitjançant l’aprovació d’un
reconeixement extrajudicial de crèdit (REC), així com els informes existents a l’esmentat
expedient, procedeix iniciar la tramitació del reconeixement extrajudicial de crèdit
d’aquestes obligacions.
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D’acord amb els antecedents i fonaments de dret indicats, l’Alcaldessa proposa a la
Comissió Informativa del Ple que dictamini favorablement i proposi al ple de la Corporació
l’adopció dels següents acords:

ACORD
Primer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de les següents obligacions:

Nº. Factura / Obligació

Data factura
/càrrec

Objecte de despesa

Aplicació
pressupostària

V-FAC+FSV21110500

30/11/2021

Serveis Residència Gent
Gran

231.22792

SUMAR SL

31.761,49 0

31.761,49

V-FAC+FSV21120219

21/12/2021

Serveis Residència Gent
Gran

231.22792

SUMAR SL

44.721,94

44.721,94

11/10/2021

Taxa cobrança liquidació
3r trimestre ( parcial )

920.22708

CONSORCI RECAPTACIÓ
CERDANYA RIPOLLÈS

23.640,53 0

23.640,43

31/12/2021

Taxa cobrança liquidació
4t trimestre (parcial)

920.22708

CONSORCI RECAPTACIÓ
CERDANYA RIPOLLÈS

10.346,47 0

10.346,47

31/12/2021

Taxa cobrança liquidació
4t trimestre (parcial)

920.22708

CONSORCI RECAPTACIÓ
CERDANYA RIPOLLÈS

11.361,49 0

11.361,49

Tercer

Import
brut

Descompte

Segon.- Aprovar inicialment la modificació pressupostària 4/2022 de suplement de
crèdits, mitjançant l’aplicació de romanent de tresoreria per a despeses generals, per
donar cobertura al reconeixement extrajudicial de crèdits del punt primer, d’acord a la
següent relació:

Partida

Descripció

Import

231.22792

Despeses Residència

76.483,43 €

920.22708

Serveis de Recaptació a favor de l’entitat

45.348,49 €

Tercer.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial
de la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-ho i
presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat
si durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple
disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les
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Aprovat per 9 vots a favor (Monica Sanjaume Colomer, Joan Albamonte Ventayol, Berta
Yuste Gascon, Cosme Damia Moreno Hermoso, Carles Mateu Duran, Joaquim Roque
Paret, Joan Vilaplana Morera, Alexandre Medrano Foz, Carles Cano Sanchez)
13.0.- MODIFICACIÓ DE CREDIT 05/2022 SUPLEMENT

Modificació de Crèdits 05/2022, Modalitat Suplement de crèdit finançats amb Càrrec
al Romanent Líquid de Tresoreria

Considerant que existeixen despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici
següent pels quals el crèdit consignat al vigent Pressupost de la Corporació és insuficient
i no ampliable, i atès que es disposa de romanent líquid de Tresoreria segons els estats
financers i comptables resultants de la liquidació de l'exercici anterior, per l'Alcaldia es va
proposar la concessió d'un suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de
Tresoreria.
Considerant que amb data 30 de març de 2022, es va emetre Memòria de
l'Alcaldessa en la qual s'especificaven la modalitat de modificació del crèdit, el
finançament de l'operació i la seva justificació.

Considerant que amb data 30 de març de 2022, es va emetre informe
d'Intervenció pel qual es va informar favorablement la proposta d'Alcaldia i, amb data 30
de març de 2022, es va elaborar Informe d'Intervenció sobre el càlcul de l'Estabilitat
Pressupostària.
Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l'Informe-proposta de Secretaria
de data 30 de març de 2022, es proposa al Ple l'adopció del següent.
ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 05/2022,
en la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent líquid de
Tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici anterior, com segueix a continuació:
Suplement en aplicacions de despeses

Aplicació
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Considerant que amb data 30 de març de 2022, es va emetre informe de
Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir.

Progr.

Econòmica

011

91326

Préstec
inversions 0282

Crèdits

Crèdits
anteriors

Suplement

10.415,45 €

81.489,75 €

Descripció

5

finals

91.905,20 €
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22706

Treballs
realitzats per
altres empreses i
professionals

91.367,91 €

TOTAL

3.811,50 €

95.179,41 €

85.301,25 €

Aquesta modificació es finança amb càrrec al Romanent de Tresoreria de l'exercici
anterior, en els següents termes:

Suplement en Concepte d'Ingressos
Descripció

Euros

Romanent líquid de tresoreria per despeses
generals

85.301,25 €

Aplicació: econòmica

Partida pressupostària

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2,
apartats a) i b), del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el
Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria de pressupostos, que són els següents:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de
demorar-ho a exercicis posteriors.
b) La insuficiència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a
aquesta finalitat específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta
la vinculació jurídica].

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí
Oficial de la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinarho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament
aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el
Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.
Aprovat per 9 vots a favor (Monica Sanjaume Colomer, Joan Albamonte Ventayol, Berta
Yuste Gascon, Cosme Damia Moreno Hermoso, Carles Mateu Duran, Joaquim Roque
Paret, Joan Vilaplana Morera, Alexandre Medrano Foz, Carles Cano Sanchez)
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Considerant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici
següent, pels quals no existeix crèdit al vigent Pressupost de la Corporació, i atès que es
disposa de romanent líquid de Tresoreria segons els estats financers i comptables
resultants de la liquidació de l'exercici anterior.
Considerant que amb data 4 d’abril de 2022, s’ha emès Memòria de l'Alcaldessa
en la qual s'especifica la modalitat de modificació del crèdit, el finançament de l'operació i
la seva justificació.
Considerant que amb data 4 d’abril de 2022, s’ha emès informe de Secretaria
sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir.
Considerant que amb data 4 d’abril de 2022, es va emetre informe d'Intervenció
pel qual es va informar favorablement la proposta d'Alcaldia i, l’Informe Intervenció sobre
el càlcul de l'Estabilitat Pressupostària.
Realitzada la tramitació legalment establerta, es proposa al Ple l'adopció del
següent
ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 06/2022,
en la modalitat de crèdit extraordinari, finançat amb càrrec al romanent líquid de
Tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici anterior, d'acord al següent detall:

Aplicació

Descripció

Crèdits
inicials

Crèdit
extraordinari

Crèdits
finals

Progr.

Econòmica

338

62500

Escenari

0,00

15.000,00 €

15.000,00 €

330

63500

Cadires teatre

0,00

22.000,00 €

22.000,00 €

169

62301

Desplegament
fibra òptica Ribes
i nuclis

0,00

25.000,00 €

25.000,00 €

171

61001

Arranjament
parcs infantils

0,00

36.300,00 €

36.300,00 €

TOTAL

98.300,00 €

Aquesta modificació es finança amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria, en
els següents termes:
Estat d'ingressos
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Descripció

Euros

Romanent líquid de tresoreria per despeses
generals

98.300,00

Aplicació: econòmica
S
Partida pressupostària
87000

TOTAL INGRESSOS

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí
Oficial de la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinarho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament
aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el
Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.

Aprovat per 9 vots a favor (Monica Sanjaume Colomer, Joan Albamonte Ventayol, Berta
Yuste Gascon, Cosme Damia Moreno Hermoso, Carles Mateu Duran, Joaquim Roque
Paret, Joan Vilaplana Morera, Alexandre Medrano Foz, Carles Cano Sanchez)
15.0.- SOL.LICITUD DE LA CREU SANT JORDI

PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A LA SOL·LICTUD DE LA CREU DE SANT JORDI
PER LA SENYORA MARINA VILALTA I FAJULA, VEÏNA DE BRUGUERA
L’Ajuntament de Ribes de Freser ha estat coneixedor que s’ha dut a terme la presentació
de la candidatura de la Sra. Marina Vilalta i Fajula a la Creu de Sant Jordi 2022, així
mateix 5724 persones a títol individual han subscrit la petició a la plataforma change.org
de suport a aquesta candidatura adreçada al Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, en la que es reivindica la trajectòria de la Marina Vilalta i Fajula, i es sol·licita
la Creu de Sant Jordi al seu favor.
Des de la corporació considerem que la Senyora Marina Vilalta i Fajula, és mereixedora
d’aquesta distinció en reconeixement a tota una vida de dur treball a les muntanyes de
Bruguera, a la Vall de Ribes, on encara avui, amb 94 anys, segueix criant i fent pasturar
cada dia de l’any el seu ramat d’ovelles, fet que la converteix en la pastora en actiu més
gran de Catalunya i així mateix, en reconeixement, al conjunt de la pagesia i del món
rural, i especialment de les dones, pels valors que ella en representa d’una manera
exemplar.
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Per tot això, el ple de l’Ajuntament de Ribes de Freser vol expressar el ple suport a la
seva candidatura, com a mereixedora de la Creu de Sant Jordi 2022.
D'acord amb les facultats i competències conferides legalment al Ple de la corporació per
l'article 22 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article
52 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,
Es proposa al ple, l’adopció dels següents acords:
Primer: Aprovar la sol·licitud a la Generalitat de Catalunya, i concretament al
Departament de Cultura, de la concessió de la Creu de Sant Jordi a la Senyora Marina
Vilalta i Fajula, en reconeixement, a tota una vida de dur treball a les muntanyes de
Bruguera, a la Vall de Ribes, on encara avui, amb 94 anys, segueix criant i fent pasturar
cada dia de l’any el seu ramat d’ovelles, fet que la converteix en la pastora en actiu més
gran de Catalunya i així mateix, en reconeixement, al conjunt de la pagesia i del món
rural, i especialment de les dones, pels valors que ella en representa d’una manera
exemplar.
Segon: Comunicar l’adopció del present acord al Departament de Cultura i a la Senyora
Marina Vilalta i Fajula als efectes oportuns.
Aprovat per 9 vots a favor (Monica Sanjaume Colomer, Joan Albamonte Ventayol, Berta
Yuste Gascon, Cosme Damia Moreno Hermoso, Carles Mateu Duran, Joaquim Roque
Paret, Joan Vilaplana Morera, Alexandre Medrano Foz, Carles Cano Sanchez)

16.1.- MOCIO PAGAMENT IMPOSTOS ESTATALS A ATC

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL TOTS FEM RIBES AM PER TAL DE FER EL
PAGAMENT D’IMPOSTOS ESTATALS A L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA
(ATC)
1.- Exposició de motius
La recaptació tributària consisteix en l’exercici de les funcions administratives conduents
al cobrament dels deutes tributaris. L’Estat gaudeix de la potestat originària per a establir
tributs, i les comunitats autònomes i la resta d’entitats locals poden establir i exigir tributs
d’acord amb la Constitució i les lleis.
Per tant, cada administració disposa de la possibilitat d’establir i exigir tributs d’acord amb
el marc legal esmentat. Això no obstant, però, a què entre elles es puguin dur a terme
convenis i acords en la gestió i recaptació, així es recull per exemple a l’article 5.4 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en la qual s’estableix que l’Estat i les
comunitats autònomes podran subscriure acords de col·laboració per a l’aplicació dels
tributs.
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16.0.- MOCIONS

Sense anar més lluny, la Generalitat de Catalunya, per mitjà de l’Agència tributària de
Catalunya (ATC), va tenir un conveni subscrit amb l’Agència estatal d’administració
tributària (AEAT) que es va iniciar el dia 26 de setembre de 2006, en el qual l’AEAT
assumia la gestió en la via executiva dels ingressos de dret públic gestionats per la
Comunitat autònoma de Catalunya, i en el qual es regulava, entre altres, com es feien les
transferències de fons recaptats per part de l’AEAT cap a l’ATC.
Per tant, podem concloure que l’efecte material de pagar els impostos estatals a
través de l’ATC és una acció que té un encaix legal i que en cap cas es posa en
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qüestió que la gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció dels impostos de
l’Estat recaptats a Catalunya corresponen a l’Administració tributària de l’Estat. A
més, dona compliment al principi de finestreta única, de tal manera que es facilita al
ciutadà la presentació de la documentació a les diferents administracions.
Actualment, la Generalitat tan sols recapta el 5,3 % dels impostos que paguem les
catalanes i els catalans, bàsicament aquells que són propis de la Generalitat (grans
establiments comercials, habitatges buits, actius no productius…) i aquells cedits per
l’Estat espanyol (successions i donacions, patrimoni, actes jurídics documentats i
transmissions patrimonials). Els grans impostos (IVA, IRPF, IS) els recapta l’Estat
directament i en transfereix una part a les comunitats autònomes.
Un criteri de subsidiarietat i de simplificació administrativa, aconsella efectuar tots els
pagaments d’impostos a un únic destinatari, que és l’ATC. Cal, ara, que els governs
locals actuïn de manera directa per enfortir l’ATC, per tal que sigui una entitat realment
propera als ciutadans i a les administracions catalanes, i pugui actuar amb l’eficàcia
necessària.
Cal també que les administracions públiques animem el Govern de Catalunya perquè
destini els recursos suficients perquè l’ATC tingui unes dimensions adequades, per tal
que pugui ser la receptora de la pràctica totalitat de l’esforç impositiu generat a Catalunya
a través de la seva ciutadania i de les seves institucions, i fer efectiu el principi de
proximitat, seguretat, eficiència i simplificació que es requereix.
El 12 de juliol de 2005, ja es va signar un conveni entre l’ATC i l’AEAT, pel qual es
concretaven les condicions per a la col·laboració de la Generalitat de Catalunya en la
presentació telemàtica de declaracions, comunicacions i altres documents tributaris en
nom de tercers. Aquest conveni regulava les condicions que havien de regir en la
col·laboració entre l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Generalitat de
Catalunya per a la prestació del servei de presentació telemàtica de les declaracions,
comunicacions i altres documents tributaris que pugui efectuar la Generalitat de
Catalunya en nom de terceres persones.
2.- Fonaments de dret
2.1.- Competència de l’ATC en el cobrament d’impostos estatals
L’article 204 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, diu:
“1. La gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció de tots els tributs propis de
la Generalitat de Catalunya, i també, per delegació de l’Estat, dels tributs estatals
cedits totalment a la Generalitat, corresponen a l’Agència Tributària de Catalunya.
2. La gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció dels altres impostos de l’Estat
recaptats a Catalunya corresponen a l’Administració tributària de l’Estat, sens
perjudici de la delegació que la Generalitat en pugui rebre ni de la col·laboració
que es pugui establir especialment quan ho exigeixi la naturalesa del tribut.”
La recaptació dels impostos estatals és una matèria de competència estatal, que amb el
procediment de pagament d’impostos a l’ATC en res es desvirtua, ja que la fórmula que
es proposa senzillament consisteix a enviar la documentació a l’AEAT d’acord amb la
forma habitual, mitjançant la seu electrònica habilitada a la plataforma d’internet de
l’AEAT, i quan s’introdueix la forma de pagament es diu que es farà efectiu per
domiciliació bancària, amb un càrrec que es fa al compte que facilita l’ATC.
De fet, el que succeeix és que s’usa com a intermediari, a l’hora de fer el pagament,
l’ATC, ja que, en lloc de posar el compte bancari de l’entitat local, es posa el que l’ATC té
assignat a les entitats locals en funció de la província de la qual depenen. No hi ha, per
tant, assumpció de competències estatals.
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L’ordenació del pagament és l’operació comptable que reflecteix l’acte en virtut del qual
l’ordenador de pagaments, basant-se en una obligació reconeguda i liquidada, expedeix i
autoritza la corresponent ordre de pagament contra la tresoreria de l’entitat. D’acord amb
l’article 21.1.f de la Llei de bases de règim local 7/1985, correspon aquesta competència
a l’alcalde, essent una competència delegable art. 21.3 de la LBRL 7/1985.
2.3.- Ordenació de pagaments davant de l’ATC
El pagament efectuat per mitjà de l’ATC és un pagament realitzat de manera correcta i
d’acord amb la normativa tributària de l’Estat espanyol.
Certament, el pagament ha d’efectuar-se a favor del Tesoro Público, però la normativa
tributària admet diverses formes d’efectuar el pagament, i una d’aquestes formes és la
domiciliació bancària. Així, l’article 33 del Real Decreto 939/2005, de 29 de juliol, que
aprova el Reglament General de Recaptació, diu:
“Artículo 38. Pago mediante domiciliación bancaria.
1. La domiciliación bancaria deberá ajustarse a los siguientes requisitos:
a) Que el obligado al pago sea titular de la cuenta en que domicilie el pago y que
dicha cuenta se encuentre abierta en una entidad de crédito.
En los términos y condiciones en que cada Administración lo establezca, el pago
podrá domiciliarse en una cuenta que no sea de titularidad del obligado, siempre
que el titular de dicha cuenta autorice la domiciliación.
b) Que el obligado al pago comunique su orden de domiciliación a los órganos de
la Administración según los procedimientos que se establezcan en cada caso.
2. Los pagos se entenderán realizados en la fecha de cargo en cuenta de dichas
domiciliaciones, considerándose justificante del ingreso el que a tal efecto expida
la entidad de crédito donde se encuentre domiciliado el pago, que incorporará
como mínimo los datos que se establezcan en la orden ministerial
correspondiente.
3. En aquellos casos en los que el cargo en cuenta no se realice o se realice fuera
de plazo por causa no imputable al obligado al pago, no se exigirán a este
recargos, intereses de demora ni sanciones, sin perjuicio de los intereses de
demora que, en su caso, corresponda liquidar y exigir a la entidad responsable por
la demora en el ingreso.
4. La Administración establecerá, en su caso, las condiciones para utilizar este
medio de pago por vía telemática.”
Per tant, estem davant d’uns pagaments que es fan amb la modalitat de domiciliació
bancària i que estan previstos als models, tant de l’IVA com de l’IRPF, on hi ha les
caselles corresponents per a poder indicar el compte bancari de càrrec de l’import que
s’ha de satisfer a l’erari públic. En conseqüència, la domiciliació bancària està regulada i
acceptada per l’AEAT.
També és evident que els pagaments es realitzen amb autorització del titular del compte,
que és la pròpia ATC, que té aprovats els models corresponents perquè es faci aquest
pagament i, alhora, té dissenyat el circuit informàtic per a poder-ho dur a terme.
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A més, segons l’Article 1158 del Codi Civil, diu:
“Puede hacer el pago cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento de
la obligación, ya lo conozca y lo apruebe, o ya lo ignore el deudor.
El que pagare por cuenta de otro podrá reclamar del deudor lo que hubiese
pagado, a no haberlo hecho contra su expresa voluntad.
En este caso sólo podrá repetir del deudor aquello en que le hubiera sido útil el
pago”
I per tant, l’ATC pot fer el pagament d’un deute d’un obligat tributari a l’AEAT.
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2.4.- Alliberament del deute tributari pel pagament efectuat davant l’ATC
L’article 64 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, preveu:
“Los obligados tributarios podrán consignar el importe de la deuda tributaria y, en
su caso, de las costas reglamentariamente devengadas en la Caja General de
Depósitos u órgano equivalente de las restantes Administraciones públicas, o en
alguna de sus sucursales, con los efectos liberatorios o suspensivos que las
disposiciones reglamentarias determinen.”
En conseqüència, el pagament davant l’ATC produeix efectes alliberadors del pagament
del deute tributari, tal i com es reconeix de forma expressa, i així s’ha acceptat per part de
l’Agència Tributària en alguna de les seves resolucions.
2.5.- Responsabilitat per a la no presentació dins de termini dels corresponents
impresos de declaració
El procediment de pagament per mitjà de l’ATC dels impostos consisteix a omplir
convenientment els documents oficials aprovats per l’Estat, a respectar el calendari del
contribuent i a pagar el que pertoca en cada cas i dins dels terminis que té aprovats
l’Estat espanyol per normativa de cada tribut.

Pel que fa als primers: formalització i presentació, no hi ha cap canvi, ja que els models
que s’usen són els estatals i s’envien igualment a l’AEAT des de l’oficina virtual creada a
la pàgina web de l’Agència Estatal Tributària. Per tant, la seva presentació dins o fora de
termini en res depèn de la forma en què es faci el pagament i, per tant, no ha de
comportar desobediència a la normativa espanyola.
No hi ha d’haver infracció per aplicació dels articles 198 i 199 de la Llei General
Tributària, que classifica com a infracció tributària el fet de no presentar o presentar
incorrectament les autoliquidacions o declaracions tributàries.
2.6.- Responsabilitat pel no pagament dins de termini
El pagament fora de termini és objecte de la imposició dels corresponents recàrrecs per
presentació extemporània, però aquest fet es pot donar tant si es paga els impostos
directament a l’AEAT com a l’ATC.
En els supòsits d’endarreriment d’abonament de quantitats rebudes en concepte de
liquidacions tributàries de l’Estat per part de l’ATC, si el pagament dels deutors a l’ATC
s’ha realitzat dins el termini objecte de la imposició, tenint en compte l’aplicació de l’article
64 LGT com s’ha descrit a l’apartat 2.4, que preveu els efectes alliberadors del deute
tributari, no ha d’aplicar cap recàrrec de constrenyiment ni sanció o, si és el cas, els ha
d’anul·lar.
Per altra banda, des de l’any 2012, en què es va usar per primer cop aquest sistema,
tothom que l’ha usat (empreses, entitats locals i ciutadans) consta al corrent de pagament
segons el mateix Estat. En conseqüència, la pràctica d’aquests anys avala aquest
sistema que de cap manera ha estat considerat incorrecte per part de l’AEAT, sinó que
l’avala el fet d’acceptar-lo
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Cal diferenciar, per una banda, la formalització i presentació de models i, per una altra, el
pagament que se’n derivi.

5

ÒRGAN

EXPEDIENT

ACTA_PLE

SERVEIS ECONÒMICS I TRESORERIA

X2022000459

Codi Segur de Verificació: cd4f4cfe-574e-4082-8f33-9d2bcce3575d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2022_17180432
Data d'impressió: 24/05/2022 16:34:59
Pàgina 40 de 56

SIGNATURES

Ìcd4f4cfe-574e-4082-8f33-9d2bcce3575d$Î

DOCUMENT

1.- Marta Matavera Tajà (TCAT) (Secretària - Interventora), 24/05/2022 14:49
2.- Mònica Sanjaume Colomer (TCAT) (Alcaldessa), 24/05/2022 15:13

El fet de fer el pagament per mitjà de l’ATC, si a més es fa es fa amb temps suficient, i
aquesta és diligent en les seves actuacions, l’abonament de les quantitats rebudes per
l’ATC cap a l’AEAT també es faran dins el termini de pagament que és objecte de la
imposició, deixant tancat l’expedient. Cal, per tant, ser diligents i respectar els terminis
que marca l’ATC, que aconsella que el dia 15 de cada mes els impresos estiguin
degudament presentats per tal de tenir temps material per a tancar tot el procés.
2.7.- Ús de l’anomenada finestreta única
La llei 39/2015, reguladora del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, regula a l’article 16.4 la possibilitat que els escrits, documents i sol·licituds dels
ciutadans es puguin presentar, entre altres, al registre de qualsevol òrgan administratiu
que pertanyi a qualsevol administració. En sentit similar, l’article 13.4 de l’esmentada Llei
estableix com a dret dels ciutadans comunicar-se amb l’administració a través d’un punt
d’accés general electrònic. Per tant, fent ús d’aquesta possibilitat legal, la presentació de
documents a l’ATC, atès que és l'òrgan administratiu de la Comunitat autònoma de
Catalunya, és correcte i emparat per norma legal.
A més, l’AEAT, en els supòsits d’endarreriment d’abonament de quantitats rebudes en
concepte de liquidacions tributàries de l’Estat per part de l’ATC, no ha aplicat cap recàrrec
de constrenyiment ni sanció o, si és el cas, els ha anul·lat.
Per tot plegat proposem l’adopció de l’acord següent:

2.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que incrementi els recursos de
l’ATC per tal que pugui afrontar amb condicions el repte de ser la principal administració
recaptadora d’impostos a Catalunya.
3.- Animar la resta d’ajuntaments de Catalunya a fer el pagament de tots els impostos
estatals a través de l’ATC.
4.- Trametre un certificat d’aquest acord als Departaments de Presidència i de
Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya i a l’ATC, a l’Associació Catalana de
Municipis (ACM), a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), a l’Associació de
Municipis per la Independència (AMI) i a l’Assemblea Nacional Catalana.

Retirat per 9 vots a favor (Monica Sanjaume Colomer, Joan Albamonte Ventayol, Berta
Yuste Gascon, Cosme Damia Moreno Hermoso, Carles Mateu Duran, Joaquim Roque
Paret, Joan Vilaplana Morera, Alexandre Medrano Foz, Carles Cano Sanchez)
17.0.- PUNTS D'URGÈNCIA
17.1.- CONVENI COFINANÇAMENT JOVENTUT
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1.- El Ple de l’Ajuntament de Ribes de Freser considera que la forma més directa de
pagament dels impostos estatals és a través de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC).
Per aquest motiu, i d'acord amb l’obligació dels òrgans administratius d’actuar sota els
principis d’eficiència, requereix a l’Alcalde, o òrgan en qui delegui, que practiqui el
pagament de tots els impostos estatals a través de l’ATC.

APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I
L’AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER PEL COFINANÇAMENT DEL SERVEIS EN
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MATÈRIA DE JOVENTUT PER AL’ANY 2022

Atesa la voluntat de continuar establint les bases i els vincles de col·laboració entre el
Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Ribes de Freser per a la gestió dels
serveis de Joventut del municipi.
Vista la memòria justificativa, redactada per la tècnica municipal, del conveni de
col·laboració entre l’ajuntament de Ribes de Freser i el Consell Comarcal del Ripollès
per la prestació de diferents serveis.
Vist l’informe jurídic redactat per la secretària – interventora, en relació a l’aprovació de
l’esmentat conveni.
Vista la proposta de conveni del Consell Comarcal del Ripollès, que es transcriu
literalment:
REUNIT
S

La Il·lustríssima senyora MÒNICA SANJAUME I COLOMER, alcaldessa de
l’ajuntament de Ribes de Freser, en exercici de les facultats que li confereix l’article
53.1.a 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 facultat per la signatura del
present conveni mitjançant acord de ple de data 12 d’abril de 2022,
assistit
per la secretària
de
la
corporació, senyora Marta Matavera Tajà,

MANIFESTEN
I. El Consell Comarcal disposa d’un servei tècnic especialitzat en matèria de
joventut que dona suport als municipis de la comarca en el disseny,
desenvolupament i execució dels projectes i programes adreçats a les persones
joves, tant a través de les tècniques de joventut, com a través de l’Oficina Jove del
Ripollès.
Els serveis universals que s’ofereixen i que, per tant, no tenen cost per als
municipis, són els següents:
- Projecte Filant Prim: Punt Jove a l’hora del pati i oferta de dinàmiques als
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D’una banda, l’Il·lustríssim senyor JOAQUIM COLOMER I CULLELL, president del
Consell Comarcal del Ripollès, qui actua a l’empara de les facultats de representació que
li atorga l’article 13.1.a del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei sobre l’Organització comarcal de Catalunya, i facultat per la
signatura del present conveni mitjançant acord de Consell de Govern de la corporació, de
data 9 de desembre de 2021, assistit per la secretària de la corporació i de l’altra,

centres educatius de secundària de la comarca. Projecte que s’engloba dins
el projecte Baobab’s, i que s’articula conjuntament amb el Consorci de
Benestar Social del Ripollès i el Punt Òmnia de la Devesa del Pla de Ripoll
- Servei del Referent d’Ocupació Juvenil
- Programa europeu de Garantia Juvenil
5

ÒRGAN

EXPEDIENT

ACTA_PLE

SERVEIS ECONÒMICS I TRESORERIA

X2022000459

Codi Segur de Verificació: cd4f4cfe-574e-4082-8f33-9d2bcce3575d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2022_17180432
Data d'impressió: 24/05/2022 16:34:59
Pàgina 42 de 56

SIGNATURES

Ìcd4f4cfe-574e-4082-8f33-9d2bcce3575d$Î

DOCUMENT

-

-

1.- Marta Matavera Tajà (TCAT) (Secretària - Interventora), 24/05/2022 14:49
2.- Mònica Sanjaume Colomer (TCAT) (Alcaldessa), 24/05/2022 15:13

Odisseu: Univers Jove (projecte d’orientació acadèmica i professional a
l’alumnat de secundària) (es va re formulant per adaptar la iniciativa a la
situació de la pandèmia del Covid-19), i altres accions que s’engloben dins
aquest projecte
Visites de comprovació de les activitats de lleure (campaments, casals
d’estiu, rutes i colònies), 50 visites anuals
Inspeccions a les instal·lacions juvenils de la comarca del Ripollès
Premis Literaris Infantils i Juvenils Joan Triadú
Anem de Festa amb bus (sempre que la situació de pandèmia ens permeti
realitzar actes de festes majors i així, facilitar el servei)
Expedició de carnets juvenils
Taula de Salut Jove i de Gènere del Ripollès: Treballar conjuntament
amb diferents agents sobre projectes de salut jove a la comarca
Cursos de monitors/es de lleure
Projecte Erasmus + (Intercanvis juvenils)
Tallers de mobilitat internacional
Projecte Cultura de la Diputació de Girona per impulsar i apropar la
cultura a les persones joves de la comarca
Grup Operatiu – Nou Model de convivència Ripoll – Ripollès
Projecte d’assessorament educatiu (dubtes sobre orientació educativa,
beques, preinscripcions i d’altres)

per tal que esdevinguin veritables polítiques, potenciar que els ajuntaments aprofitin
d’una manera òptima els serveis adreçats a les persones joves que s’ofereixen des
del Consell Comarcal, apropar als i a les joves dels municipis els serveis que se’ls
adrecen, fer-los tant protagonistes com sigui possible i anar definint línies d’actuació
en matèria de Joventut d’àmbit supramunicipal, sense que siguin excloents, ni
interfereixin amb les d’àmbit municipal.
III. Per altra banda, el servei de Joventut del Consell Comarcal del Ripollès presta i
organitza diversos serveis i activitats, que es recullen als annexos del present
conveni. Cada municipi ha fet la sol·licitud concreta de serveis i activitats per l’any
2022.
IV. El projecte de tècnics/es compartits/des ha anat evolucionant des del seu inici
per adaptar- se a la realitat del moment. Actualment, el servei inclou el treball
coordinat i conjunt amb les altres tècniques de joventut de la comarca i els de
l’Oficina Jove. Aquesta dinàmica del servei de Joventut ha propiciat que es puguin
tractar les polítiques de joventut amb una visió comarcal, sense oblidar les
singularitats de cada municipi. Per tant, el servei de Joventut del Consell Comarcal
és el d’un equip de professionals i no únicament d’un/a tècnic/a.
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II. Entre els serveis que ofereix el Consell Comarcal del Ripollès hi figura el servei
de Disseny, redacció, execució i justificació del Pla Local de Joventut del municipi,
el projecte d’activitats anual (antic projecte de tècnics compartits de joventut) i el Pla
Comarcal de Joventut. Els objectius d’aquest projecte són els de potenciar el
desenvolupament de polítiques de joventut als municipis del Ripollès, dinamitzar les
accions ja existents en matèria de joventut als municipis

V. La Direcció General de Joventut coneix aquesta evolució del servei i, amb la
voluntat d’optimitzar els esforços i recursos i arribar al major nombre de municipis de
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Catalunya, independentment del seu volum poblacional, ha valorat molt
positivament la funció dels tècnics/es compartits/des i ha col·laborat intensament en
mantenir aquesta figura, incorporant- la en el proper Contracte Programa 2022 2025 del Consell Comarcal del Ripollès amb el Departament de Drets Socials, a fi
de fomentar que les polítiques de Joventut es treballin de forma mancomunada al
territori.
VI. La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix un marc de
coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Drets Socials i els
ens locals per tal de permetre la prestació i gestió dels serveis socials que
respongui a criteris de coresponsabilitat, transparència, equitat territorial i
optimització dels serveis adreçats a les persones amb necessitats socials i que a
més, es mantingui en un escenari pluriennal per tal de permetre més estabilitat
financera als ens locals.
VII.
La Direcció General de Joventut del Departament de Drets Socials ha
comunicat al Consell Comarcal del Ripollès la seva voluntat que en el proper
quadrienni 2022-2025 aquest Contracte Programa sigui una aposta decidida no
només en la consolidació d’aquesta eina, sinó en l’avaluació de l’impacte de les
polítiques que conjuntament desenvolupen. També ha comunicat la ferma voluntat
de seguir donant suport als serveis de Joventut de la comarca i d’aportar-ne el
corresponent cofinançament.
Els objectius d’aquest conveni són els d’optimitzar esforços i recursos en
l’organització dels serveis i activitats per a joves del municipi de Ribes de Freser,
d’acord amb la petició concreta de serveis realitzada per l’ajuntament.
En el cas que algunes de les accions descrites en el pla local de Joventut es
portin a terme per altres tècnics i/o entitats del municipi, la funció del tècnic/a de
joventut passa per la coordinació, entenen com a coordinació l’aportació de
possibles millores en l’execució per tal d’optimitzar-ne esforços i recursos. Tampoc
no s’exclou la possibilitat que hi intervingui realitzant tasques de suport.
X.

Altres tasques que se li encomanin al tècnic/a de joventut i encara que tinguin
relació amb el món juvenil, cadascuna d’aquestes caldrà que tingui el vistiplau del
Consell Comarcal del Ripollès.
XI.

D’acord amb aquests antecedents, ambdues parts es reconeixen mútuament
capacitat legal per atorgar aquest document, i
CONVENEN
Primer.- Objecte del conveni
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IX.

L’objecte d’aquest conveni és establir les bases i els vincles de col·laboració
necessaris entre l’Ajuntament de Ribes de Freser i el Consell Comarcal del Ripollès,
per a la gestió dels serveis de Joventut del municipi. En aquest sentit, l’ajuntament
cofinançarà els serveis que ha sol·licitat en data màxima el 12 de novembre de
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2021.
Aquest encàrrec engloba els serveis que es detallen en els annexos d’aquest
conveni, que formen part integrant del mateix.
Segon.- Mitjans personals i materials del Consell Comarcal
El Consell Comarcal del Ripollès realitzarà les funcions a què es refereix aquest
conveni mitjançant els recursos personals i materials adscrits a la Subàrea de
Joventut de la corporació.
Tercer.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès
Planificar, tramitar i gestionar el procés de contractació dels tècnics/es de
joventut adscrits al servei.
3.1

Proporcionar la formació necessària als tècnics/es de joventut, per tal que
puguin desenvolupar correctament i amb eficàcia les tasques encomanades.
3.2

Proporcionar el suport, assessorament i experiència necessària en el disseny
de les accions adreçades a la població juvenil del municipi.
3.3

trobades i/o reunions de formació i altres a les quals es cregui convenient que vagin
els tècnics.
Emetre una memòria anual amb la valoració dels serveis prestats durant
l’exercici en què s’han realitzat les activitats i enviar-la a l’ajuntament durant el mes
d’octubre, per tal que aquest pugui sol·licitar els serveis que consideri necessaris
per l’any següent.
3.5

Les obligacions derivades en aquest punt quedaran condicionades al fet que el
Departament de Drets Social aporti la resta de finançament dels serveis objecte del
present conveni.
Quart .- Obligacions de l’ajuntament
Estudiar i incorporar al Pla Local de Joventut i/o activitats les propostes
formulades pel tècnic/a de joventut, sempre que no interfereixin amb les pròpies del
municipi, a fi de potenciar la definició de polítiques de joventut d’àmbit
supramunicipal.
4.1

Aportar la quantitat econòmica que li correspon, d’acord amb els serveis
sol·licitats els quals s’adjunten a aquest conveni com a annexos.
4.2

Assumir totes les tasques administratives que es derivin del treball del/de la
tècnic/a de joventut.
4.3
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3.4 Assumir els costos derivats dels desplaçaments i/o dietes per l’assistència a les
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Designar la persona responsable que actuarà com a interlocutor/a, amb el
Consell Comarcal del Ripollès, així com amb els tècnics/es de joventut.
4.4

Cinquè.- L’Ajuntament de Ribes de Freser satisfarà al Consell Comarcal del Ripollès
l’import de mil dos-cents euros (1.200,00 €), corresponents a l’encàrrec del servei
de Joventut per al 2022, que comprèn els serveis detallats en els annexos, i que, a
mode de resum, són els següents:
Disseny, redacció, execució i justificació del Pla Local de Joventut i /o
projecte d’activitats anual
Projecte Tarda Jove
Projecte activitats d’estiu
-

L’ajuntament de Ribes de Freser ha de fer efectiu aquest import abans del dia 30
de juny de 2022.

Sisè.-. Comissió de seguiment i avaluació del conveni
Per tal de fer el seguiment i la valoració del present conveni, es podrà constituir una
comissió de seguiment formada per un representant del Consell Comarcal i un
representant de l’Ajuntament, que es reunirà amb la periodicitat que resulti
necessària, a petició de qualsevol dels ens signants.

La vigència d’aquest conveni s’estén des del dia 1 de gener de 2022 fins el dia 31 de
desembre de 2022.
Aquest conveni es pot prorrogar com a màxim durant tres anys més. La pròrroga
requerirà adoptar el corresponent acord, amb un mes d’antelació a la data de
finalització de la vigència del conveni.
En cas que es modifiquin els preus dels diferents serveis o els serveis encarregats,
s’haurà d’aprovar un nou conveni.
Vuitè.- Modificació del conveni
Qualsevol modificació del conveni haurà de ser aprovada per ambdues parts, per
escrit, i els documents resultants s’afegiran com annexos a aquest conveni.
Novè. Causes de resolució
Seran causes de resolució d’aquest conveni, les següents:
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Setè.- Vigència i pròrroga del conveni

-

El transcurs del seu període de vigència sense que se n’hagi acordat la
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pròrroga.
L’acord unànime de les parts.
L’incompliment dels acords i compromisos assumits per qualsevol de les
parts.
Per
decisió
judicial
declaratòria de
la
nul·litat
del
conveni

Desè.- Protecció de dades
Les parts que subscriuen el present conveni informen a la resta de les parts que les
dades personals aportades de la persona física que actua per si mateixa o, si
escau, com a representant de persona jurídica, seran tractades, per cadascuna de
les parts, en qualitat de Responsable del tractament.
La base jurídica que legitima el tractament de les dades personals és la
formalització i execució del present conveni.
Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat
per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que
es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades, a més dels
períodes establerts en la normativa d'arxius i documentació.

Les dades podran ser publicades, si escau, en els taulers físics o electrònics,
disposats a la pàgina institucional o seu electrònica de les diferents entitats, en els
diaris o butlletins oficials i en els registres oportuns, en particular, en el registre de
convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.
De conformitat amb el Reglament 2016/679 general de protecció de dades i la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals, els titulars de les dades personals podran exercitar els drets
d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i, si escau, oposició,
mitjançant un escrit, acompanyat de fotocòpia del DNI, Passaport o document
identificatiu equivalent, a presentar a través del Registre d'Entrada de cadascuna
de les entitats. En cas d'estimar una vulneració del dret a la protecció de dades,
podrà presentar una reclamació, en primer lloc, davant del Delegat de Protecció de
dades corresponent (en el cas del Consell Comarcal del Ripollès,
dpd@ripolles.cat) i, si escau, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
https://apdcat.gencat.cat/
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Les dades podran ser cedides o comunicades als òrgans competents de
l'Administració pública i, si escau, a altres ens públics en els supòsits previstos
legalment.

Onzè.- En un primer moment, les parts es comprometen a resoldre de forma
amistosa les possibles controvèrsies que es puguin originar en la interpretació o
aplicació d’aquest Conveni. En el supòsit de divergències en l'aplicació o
interpretació del conveni que no puguin resoldre's de comú acord, serà l'ordre
jurisdiccional contenciós administratiu el competent per a la seva resolució.
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Primer. Aprovar el Conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de
Ribes de Freser pel cofinançament dels serveis en matèria de joventut en el municipi per
l’any 2022, el qual té el contingut literal que s’adjunta al present acord.
Segon. Encomanar al Consell Comarcal del Ripollès la publicació del Conveni el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Registre de convenis de col·laboració i
cooperació de la Generalitat, que és accessible des del Portal de la Transparència.
Tercer. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Quart. Notificar l’adopció d’aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès.
Cinquè. Facultar l’alcaldessa perquè en nom i representació d’aquesta corporació pugui
signar tots els documents que siguin necessaris per dur a terme els presents acords.

Aprovat per 9 vots a favor (Monica Sanjaume Colomer, Joan Albamonte Ventayol, Berta
Yuste Gascon, Cosme Damia Moreno Hermoso, Carles Mateu Duran, Joaquim Roque
Paret, Joan Vilaplana Morera, Alexandre Medrano Foz, Carles Cano Sanchez)
17.2.- ATORGAMENT HONORS I DISTINCIONS

Vist el que estableix el reglament regulador de la concessió d´honors i distincions per part
de l´Ajuntament de Ribes de Freser.
Atès que l´Ajuntament de Ribes de Freser, en nom i representació de la voluntat
ciutadana, pot atorgar a persones o entitats els honors i distincions que s´escaiguin entre
les que figuren en l´esmentada ordenança.
Aquestes distincions són vitalícies i tenen caràcter exclusivament honorífic sense que
atorguin cap dret administratiu ni de caràcter econòmic.
Vist que l’Ajuntament de Ribes ha atorgat fins a dia d’avui les següents distincions,
segons consten degudament inscrites:





Medalla de la vila a l’Associació de Dones de la Vall de Ribes
Medalla de la vila a l’Associació Teatre d’Emergència
Fill predilecte al Senyor Salvador Carreras i Comes
Fill predilecte al Senyor Josep Vigo i Bonada

Atesa la voluntat d´aquesta Corporació de concedir i atorgar els següents honors i/o
distincions:

Medalles de la vila a les associacions que s´indiquen a continuació en motiu dels seus 50
i 75 anys de trajectòria, respectivament:
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PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’ATORGAMENT D’HONORS I DISTINCIONS DE
L’AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER




Bombers Voluntaris de Ribes de Freser
Associació Esbart Dansaire Eudald Coma
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Fill predilecte de la vila a favor del Sr. Pere Martí i Demiquels, pels motius següents:
Molts dels actes de cultura popular i tradicional a Ribes, de les darreres dècades, alguns
dels quals encara es conserven, no s’entendrien sense el treball discret, constant i
incasable del Senyor Pere Martí. Els Reis, els Gegants, els Putxinel·lis, els ballets, ….i
tantes d'altres activitats, han estat fruit d’una vida de compromís amb la cultura ribatana i
la seva gent: petits i grans.
Vist que és voluntat de la corporació, organitzar l’acte d’atorgament de les distincions i
honors, corresponent a la legislatura 2019-2023, en el que es procedeixi a la imposició de
les distincions aquí acordades, així com la corresponent al Senyor Josep Vigo i Bonada,
que per causa de la pandèmia, encara no ha pogut ser lliurada.
Atès que de conformitat amb el que estableix l´article 9 de l´esmentat reglament, la
resolució que pertoqui l´ha d´adoptar el Plenari Municipal i ha d´obtenir el vot favorable de
la majoria de dos terços dels membres de la corporació assistents.
És pel que es proposa al Plenari Municipal l´adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR la concessió dels honors i distincions que s´esmenten en la part
expositiva anterior pels motius que s´indiquen.
SEGON.- COMUNICAR el present acord a les parts interessades a fi i efectes oportuns.

Aprovat per 9 vots a favor (Monica Sanjaume Colomer, Joan Albamonte Ventayol, Berta
Yuste Gascon, Cosme Damia Moreno Hermoso, Carles Mateu Duran, Joaquim Roque
Paret, Joan Vilaplana Morera, Alexandre Medrano Foz, Carles Cano Sanchez)
17.3.- ADJUDICACIO ENLLUMENAT
Para la adjudicación del Contrato mixto de obras, suministros y servicios para la
ejecución de las obras de renovación de las instalaciones del alumbrado público
exterior de Ribes de Freser y el mantenimiento de la instalación resultante
(Expediente X2021001077)

Antecedentes.
I. A instancia de este Ayuntamiento se ha incoado expediente para desarrollar el contrato
mixto de obras, suministros y servicios para la ejecución de las obras de renovación de
las instalaciones del alumbrado público exterior de Ribes de Freser y el mantenimiento de
la instalación resultante.
El contrato incluye tres prestaciones diferenciadas:
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TERCER.- IMPOSAR les distincions aquí acordades, així com la corresponent al Senyor
Josep Vigo i Bonada, en el marc de l’Acte d’Atorgament d’Honors i Distincions de la Vila
de Ribes, corresponent a la legislatura 2019-2023, a celebrar en els propers mesos.

1. Ejecución de las obras contenidas en el “Proyecto ejecutivo de renovación del
alumbrado público del municipio de Ribes de Freser, que tiene el Pres upuesto de
contratación de 237.758,87€ (IVA incluido)
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2. Ejecución de las obras contenidas en el proyecto “Proyecto ejecutivo de
renovación del alumbrado público de los núcleos exteriores de Ribes de Freser”,
que tiene el Presupuesto de contratación de 50.497,75€ (IVA incluido)
3. Servicio de mantenimiento del alumbrado público, que tiene el Presupuesto de
contratación de 31.460,00€/año (IVA incluido)
En consecuencia, el Presupuesto de contratación asciende a 319.716,62€.

II. En el expediente X2021001077 se tramita la aprobación del “Proyecto ejecutivo de
renovación del alumbrado público del municipio de Ribes de Freser, que tiene el
Presupuesto de contratación de 237.758,87€ (IVA incluido), y en él consta el
correspondiente Informe de supervisión del Proyecto emitidos por el Arquitecto Técnico
Municipal, así como informe jurídico favorable a su aprobación. Se someterá a la
consideración del Pleno su aprobación.

III. Se aprobó del expediente de contratación para su ejecución por contrata.
Consta en el expediente instruido el Informe favorable emitido por los Servicios Técnicos,
así como el Informe jurídico de legalidad y procedimiento aplicable.

IV. La Ejecución de las obras contenidas en el “Proyecto ejecutivo de renovación del
alumbrado público del municipio de Ribes de Freser, que tiene el Presupuesto de
contratación de 237.758,87€ (IVA incluido) se financia por el Programa FEDER de
crecimiento sostenible 2014-2020, modificado por el Real Decreto 1516/2018 de 28 de
diciembre, para llevar a cabo el proyecto con las actuaciones descritas.
MUNICI
PIO

OBJETI
VO
ESPECÍ
FICO

MEDI
DA

INSTALAC
IÇON
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ION
TOTAL
SOLICIT
ADA

COSTE
FLEXIBL
E
SOLICIT
ADO

INGRE
SOS
NETOS

SUBVENC
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OTORGA
DA

RIBES
DE
FRESE
R

OE 431

Medi
da 6

TOTAL

247.450,
00

247.450,
00

0,oo

123.725,0
0

La financiación de la Prestación 2 i Prestación 3, se detallan en el Informe de Intervención
incorporado en el expediente.
V. Se tramitó el proceso de licitación, mediante convocatoria en la Plataforma de
contratación.
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Se ha incorporado el Informe de consignación presupuestaria favorable emitida por la
Secretaria interventora, en la aplicación presupuestaria 165.61905, siempre que se
apruebe por el Pleno la Modificación Presupuestaria incoada en el expediente
X2021001060.

La Mesa de contratación procedió a la apertura de los 3 Sobres. Su actuación consta en
el expediente, mediante:
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Acta de apertura del Sobre 1, de fecha 25 de febrero de 2022

(…) Constituida la Mesa se procede a leer el anuncio de contratación y a la apertura del
sobre A de las empresas que se han presentado:





ETRA BONAL, SA, SL amb NIF -----9557 (Registro de entrada E2022000496 de
18/02/2022).
SECE, amb NIF -----1828 (Registro de entrada E2022000498 de 18/02/2022).
CITELUM ITALIA, SRL ,amb NIF ----- (Registro de entrada E2022000499 de
18/02/2022).
AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, SA, amb NIF ---6275 (Registro de entrada E2022000500 de 18/02/2022)

Seguidamente la Mesa pasa al trámite de calificación previa de los documentos
presentados en tiempo y forma y la presidenta ordena la apertura de los sobres A
(documentación administrativa) que dispone del resultado que se detalla:
DOCUMENTACIÓN

ETRA
BONAL,
SA

SECE

CITELUM
ITALIA,
SRL

AERONAVAL
DE
CONSTRUCCIONES
E INSTALACIONES,
SA

Anexo 1 DEUC

Si

Si

Si

Si

Anexo 4 Declaración Si
expresa de aceptación
de la instalación en su
estado actual

Si

Si

Si

Inscripción al RELI

Si

Si

Si

Si

La documentación es completa y adecuada a las bases de licitación y se acuerda
convocar el acto de apertura del sobre B (PROPUESTA TÉCNICA) el próximo viernes 4
de marzo de 2022 de forma telemática.(…)
-

Acta de apertura del Sobre 2, de fecha 4 de marzo de 2022

(…) Primero. - Constituida la Mesa se procede a leer el anuncio de contratación y a la
apertura del sobre B de las empresas que presentaron adecuadamente la documentación
administrativa que contenía el sobre A:
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ETRA BONAL, S.A., amb NIF -----2955
(Registro de entrada E2022000496 de 18/02/2022)



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SECE),
amb NIF -----1128
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(Registro de entrada E2022000498 de 18/02/2022)



CITELUM ITALIA, SRL ,amb NIF -----310C
(Registro de entrada E2022000499 de 18/02/2022)



AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A. (ACISA), amb
NIF -----6275
(Registro de entrada E2022000500 de 18/02/2022)

Segundo. - La presidenta remite toda la documentación a los expertos y técnicos que
han de trasladar a la mesa de contratación un informe de valoración, con la puntuación
de las propuestas presentadas.
TRÁMITE DE VALORACIÓN: Valoración del sobre B (propuesta técnica)
presentados por los licitadores a través de la herramienta de sobre digital.

Fecha Valoración Sobre 2:

17 de marzo de 2022

Lugar:

Telemáticamente

Hora inicial:

12.00 h

Hora final:

12.20 h

Asistentes:
Presidenta: Sr. Joan Albamonte Ventayol, por delegación de la Sra. Mònica Sanjaume i
Colomer (Alcaldesa del Ayuntamiento)
Vocales:

Sra. Marta Matavera i Tajà (secretaria-Interventora del Ayuntamiento)
Sr. Gerard Carreras (arquitecto técnico municipal)
Sr. Miquel Flores Salgado (arquitecto municipal)

Secretaria:

Sra. Antonia Pares Jurado (funcionaria del Ayuntamiento)

Se ha incorporado en el expediente en curso:

-

Informe de Valoración Técnico
Informe de Secretaria, de propuesta para la resolución de las discrepancias
observadas en la valoración, Articulo 16 PCAdm.

Primero. - La conclusión del informe técnico que consta en el expediente es:
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Que, en base a las observaciones detalladas en el presente informe de valoración,
las puntuaciones obtenidas en las PROPUESTAS DE LA PRESTACIÓN DE
MEJORA Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO
URBANO, apartado “f” del punto 16, son las siguientes:
Mejor oferta . . . . . . . . . . . . . 30 puntos

= CITELUM ITALIA, SRL

Segunda mejor oferta . . . . . 22,5 puntos = ETRA BONAL, SA
Tercera mejor oferta . . . . . . 15 puntos

= SECE

Resto ofertas . . . . . . . . . . . . 7,5 puntos = ACISA

Y las puntuaciones obtenidas en las PROPUESTAS DE PROYECTO
LUMINOTÉCNICO Y CÁLCULOS LUMÍNICOS, apartado “i” del punto 16, son las
siguientes:
Mejor oferta . . . . . . . . . . . . . 10 puntos =

CITELUM ITALIA, SRL

Segunda mejor oferta . . . . . 7 puntos =

ACISA

Tercera mejor oferta . . . . . . 5 puntos =

SECE

Resto ofertas . . . . . . . . . . . . 2 puntos =

ETRA BONAL, SA

Que, en conclusión, el resultado de la valoración del sobre 2 (propuesta técnica),
es el obtenido de la suma de los puntos detallados en los dos parágrafos
anteriores, y se corresponde a:
CITELUM ITALIA, SRL . . . . 40 puntos
ETRA BONAL, SA . . . . . . . 24,5 puntos
SECE . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 puntos
ACISA . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,5 puntos”

Segundo.- Corresponde enmendar los errores aritméticos detectados, de conformidad
con el artículo 109.2 Ley 30/2015 del 1 de octubre, que se refieren al artículo 16 del
Pliego de Cláusulas Administrativas.
Se ha incorporado en el expediente Informe jurídico para proponer y justificar los criterios
de enmienda adoptados.

“Por todo ello, se PROPONE:

Primero. – Proceder a la corrección de las discrepancias detectadas en el artículo 16 del
Pliego de cláusulas administrativas de licitación, en aplicación del artículo 109.2 Ley
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30/2015 en relación con la Ley de contratación del servicio público y conforme la
interpretación precisada por la jurisprudencia.
Segundo. – Debe considerarse que la referencia del apartado “e) Aceptación de la
ejecución de las mejoras contenidas en el Anexo 6 (40 puntos)”, se corresponde con el
Anexo 5. Mejoras ofertadas.
Tercero. – La valoración GLOBAL del proceso selectivo se corresponde con lo definido
en el art. 16.1 PCAdm, y a esa puntuación deben acomodarse las puntuaciones de los
subcriterios para mantener así el porcentaje de valoración definido (30,77% definido por
criterios técnicos; y el 69,23% definido por criterios objetivos:

. Oferta Económica: 30 puntos (PONDERACIÓN AUTOMÁTICA)
. Valoración de los criterios Objetivos: 60 puntos (PONDERACIÓN AUTOMÁTICA)
. Valoración de los Criterios Técnicos: 40 puntos (PONDERACIÓN
AUTOMÁTICA).”
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En consecuencia, la asignación de la puntuación a los criterios de valoración se definirán
conforme la puntuación definida por el art. 16.1 PCAdm., y el cuadro de asignaciones
será como se detalla, manteniendo las proporciones establecidas:

apartado

Sobre

Valoración

Puntuación
máxima

a)

3

Valoración de la oferta económica

30 puntos

b)

3

Valoración de la reducción del plazo de 5,45 puntos
ejecución de las obras

c)

3

Valoración de los precios unitarios

5,45 puntos

d)

3

Valoración de la garantía de las luminarias
y de la instalación

5,45 puntos

e)

3

Aceptación de la ejecución de las mejoras
contenidas en el Anexo 5

43,65 puntos

SUBTOTAL sobre 3 (Oferta económica +
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Valoraciones Criterios Objetivos)

f)

2

Valoración de la propuesta de la Prestación 30 puntos
de Mejora y Renovación de las
Instalaciones del Alumbrado

i)

2

Mejor oferta: 30 puntos
Segunda mejor oferta: 22,5 puntos
Tercera mejor oferta: 15 puntos
Cuarta mejor oferta: 7,5 puntos

Valoración de la propuesta Proyecto 10 puntos
Luminotécnico y cálculos Luminosos
Justificativos.
-

Mejor oferta: 10 puntos
Segunda mejor oferta: 7 puntos
Tercera mejor oferta: 5 puntos
Resto de ofertas: 2 puntos

SUBTOTAL, SOBRE 2 (B)

40 puntos

TOTAL

130 puntos

Cuarto. - Este Informe fundamentará y motivará la decisión de valoración que propondrá
la Mesa de Contratación. (…)”

Tercero. - Convocar la Mesa de Contratación para la apertura del Sobre 3 (Oferta
económica + Valoraciones Criterios Objetivos), en sesión del viernes 25 de marzo de
2022 a las 12 horas. La sesión será telemática. (…)

-
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90 puntos

Acta de apertura del Sobre 3 y propuesta de adjudicación a favor de la empresa
CITELIUM ITALIA SRL, de fecha 25 de marzo de 2022
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(…) Primero. - Constituida la Mesa se procede a leer el anuncio de contratación y a la
apertura del sobre 3 de las empresas que presentaron adecuadamente la documentación
administrativa y técnica que contenía el sobre 1 y 2.

El resultado de la valoración del sobre 3 es la siguiente:
NIF

EMPRESA
-2955 ETRA BONAL SA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
-1182 CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS SA (SECE)
-310C CITELUM ITALIA SRL
AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E
-6275 INSTALACIONES SA (ACISA)

IMPORT OFERTAT TERMINI
183.662,65
5,45

GARANTIA
5,45

PREUS
UNITARIS
5,45

MILLORES
43,65

PUNTUACIÓ PUNTUACIÓ
ECONÒMICA TOTAL
30,00
90,00

192.450,38
225.083,00

5,45
5,45

5,45
5,45

5,45
5,45

43,65
43,65

28,63
24,48

88,63
84,48

241.729,55

5,45

5,45

5,45

43,65

22,79

82,79

Teniendo en cuenta la valoración del sobre 2 y 3 , el resultado final es el siguiente:

NIF

PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN TOTAL
TOTAL SOBRE 3 TOTAL SOBRE 2 PUNTUACIÓN
90,00
24,5
114,50

EMPRESA
-2955 ETRA BONAL SA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
-1182 CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS SA (SECE)
-310C CITELUM ITALIA SRL
AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E
-6275 INSTALACIONES SA (ACISA)

88,63
84,48

20
40

108,63
124,48

82,79

14,5

97,29

Segundo.- Proponer al órgano de contratación la adjudicación del “Contrato mixto de
obras, suministros y servicios para la ejecución de las obras de renovación de las
instalaciones del alumbrado público exterior de Ribes de Freser y el mantenimiento
de la instalación” a la empresa CITELUM ITALIA SRL por un importe total de DOS
CIENTOS VEINTICINCO MIL EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
(225.083,00€), IVA exclòs.
Tercero.- Imputar el contrato a las partidas presupuestarias 165.61905 y 165.22102
Cuarto.- Nombrar como responsable del contrato al Sr. Gerard Carreras Porta, arquitecto
técnico.
Quinto.- Notificar el acuerdo a las empresas licitadoras que han presentado propuesta al
procedimiento de contratación.
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Sexto.- Publicar el acuerdo del contrato en el perfil del contratante del Ajuntament de
Ribes de Freser en complimiento de artículo 151.1 de la LCSP y comunicar los datos
relativos a la adjudicación en el Registro Público de Contratos de la Generalitat de
Catalunya. (…)
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VI. Se requirió la documentación a la empresa CITELIUM ITALIA SRL; se comprobó que
la documentación presentada era completa y suficiente y se ajustaba a los requisitos
establecidos en el Pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen esta
licitación.
Por todo ello, en cumplimiento de lo establecido
en la normativa vigente (DA 2ª de la
Ley de contratos del Sector Público 9/2017 de 8 de noviembre), el PLENO de la
Corporación
SE PROPONE
Primero.- ADJUDICAR el “Contrato mixto de obras, suministros y servicios para la
ejecución de las obras de renovación de las instalaciones del alumbrado público exterior
de Ribes de Freser y el mantenimiento de la instalación” a la empresa CITELUM ITALIA
SRL por un importe total de DOS CIENTOS VEINTICINCO MIL EUROS CON OCHENTA
Y TRES CÉNTIMOS (225.083,00€).
Segundo.- DISPONER Y AUTORIZAR el gasto derivado de esta contratación con cargo
de las partidas presupuestarias 165.61905 y 165.22102
Tercer.- Nombrar como responsable del contrato al Sr. Gerard Carreras Porta, arquitecto
técnico.

Quinto.- Publicar el acuerdo del contrato en el perfil del contratante del Ayuntamiento de
Ribes de Freser en complimiento de artículo 151.1 de la LCSP y comunicar los datos
relativos a la adjudicación en el Registro Público de Contratos de la Generalitat de
Catalunya.

Aprovat per 9 vots a favor (Monica Sanjaume Colomer, Joan Albamonte Ventayol, Berta
Yuste Gascon, Cosme Damia Moreno Hermoso, Carles Mateu Duran, Joaquim Roque
Paret, Joan Vilaplana Morera, Alexandre Medrano Foz, Carles Cano Sanchez)
18.0.- PRECS I PREGUNTES
Sense més assumptes a tractar, a les 21:48 hores s’aixeca la sessió que jo com a
secretaria en dono fe.
Signat electrònicament
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Cuarto.- Notificar el acuerdo a las empresas licitadoras que han presentado propuesta al
procedimiento de contratación.
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