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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 22 DE MARÇ DE 2021
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2021000003
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 22 de març de 2021
Hora d’inici: 19:05 h
Hora de fi: 21:01 h
Lloc: Telemàtic
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
Sara Mendez Font, Regidor/A
Alexandre Medrano Foz, Regidor/A
Carles Cano Sanchez, Regidor/A
Loida Valeros Cejas, Secretària

Han excusat la seva absència:
Aspectes a tenir en compte
La sessió Plenària de data 22 de març de 2021 i les intervencions de la totalitat dels
regidors assistents, expedient X202100300 ha quedat enregistrada en el vídeo de la
sessió, i aquest està certificat i allotjat al servidor: NOVA ETAPA\ORGANS
MUNICIPALS\PLE\2021\22 de març 2021 i queda a disposició dels regidors i de
qualsevol altre persona interessada.
Desenvolupament de la sessió
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.
S’aprova per unanimitat incloure al Ple l’acord d’inici de l’expedient de l’expropiació
forçosa.
1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
Sotmesa l´acta de la sessió anterior de data 25 de gener de 2021 a consideració dels
seus membres, aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.
2.0.- DESPATX D'OFICI
3.0.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA
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.

Amb veu i sense vot:
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Es dona compte dels Decrets d´Alcaldia compresos entre el número 39 i el decret 174,
ambdós inclosos

4.0.- RATIFICAR DECRETS D'ALCALDIA
4.1.- Ratificar decret 2021DECR000127 - DEC ADHESIO PAESC
Aprovat Per aprovat per 9 vots a favor
(alexandre medrano foz, berta yuste gascon,
carles cano sanchez, carles mateu duran,
cosme
damia
moreno
hermoso,
joan
albamonte ventayol, joaquim roque paret,
monica sanjaume colomer, sara mendez font)
SESSIÓ ORDINÀRIA
PLE
Data: 22 de març de 2021
Àrea: SERVEIS TECNICS

Títol de l’acord:
Ratificar decret 2021DECR000127 - DEC PACTE ALCALDES
Text de l’acord:
DECRET PER RATIFICAR AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER PER
A L’ADHESIÓ AL PACTE D’ALCALDES PEL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes pel Clima
i l’Energia Sostenible”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de
participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha
nascut després d’un procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees.
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant
actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.
Les autoritat locals i regionals en qualsevol situació socioeconòmica o ubicació
geogràfica, encapçalen la lluita per reduir la vulnerabilitat del seu territori davant les
diferents conseqüències del canvi climàtic. Encara que ja s’hagin endegat accions per
reduir les emissions, l’adaptació continua essent un complement a la mitigació necessari i
indispensable.

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.

Expedient núm. X2021000134

Les solucions locals als reptes energètics i climàtics ajuden a promoure una energia
segura, sostenible, competitiva, assequible per a tots els ciutadans i a contribuir,
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d’aquesta forma, a reduir la dependència energètica i a protegir als consumidors més
vulnerables.

El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament
global, integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per
això que s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques
energètiques sostenibles i cal recolzar els seus esforços.
L'Ajuntament de Ribes de Freser té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques
eficaces per reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant l'adopció
de programes d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i l'edificació, a més
de la promoció de fonts d'energies renovables en les àrees urbanes. Concretament, fa
seves les propostes de la UE (octubre 2015) que es compromet a reduir les seves
emissions de CO2 en un 40% fins l'any 2030, així com augmentar la seva resiliència amb
l’adaptació als impactes del canvi climàtic.
Per tot l’exposat, RESOLC:

Segon.- L’Ajuntament de Ribes de Freser es compromet a elaborar un Pla d’Acció pel
Clima i l’Energia en un termini màxim de dos anys des de la data d’adhesió al Pacte.
L’abast del document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la Comissió
d’Energia de la Unió Europea i inclourà un inventari base d’emissions i una avaluació de
les vulnerabilitats i riscos al canvi climàtic. Per la realització d’aquestes tasques es
comptarà amb el suport de la Diputació de Girona, Coordinadora Territorial del Pacte a
les Comarques Gironines.
Tercer.- L’Ajuntament de Ribes de Freser es compromet també a elaborar un informe de
seguiment cada dos anys des de la data d’enviament del Pla d’Acció pel Clima i l’Energia
que avaluï, monitoritzi i verifiqui els objectius.
Quart.- Estic d'acord amb que l’Ajuntament de Ribes de Freser serà suspès de la
iniciativa - subjecte a la comunicació prèvia per escrit per l'Oficina del Pacte - en cas de
no presentació dels documents esmentats anteriorment (és a dir, Pla d’Acció pel Clima i
l’Energia i informes de seguiment) dins els terminis establerts.
Cinquè.- Comunicar-ho a l'Oficina del Pacte de Brussel·les (COMO) mitjançant el registre
a la plana web i a la Diputació de Girona per fer possibles les tasques de suport i
coordinació dels municipis de la província que s’hi adhereixin.
Cinquè.- Ratificar el present decret a la propera sessió plenària.
Aprovat per 9 vots a favor (Alexandre Medrano Foz, Berta Yuste Gascon, Carles Cano
Sanchez, Carles Mateu Duran, Cosme Damia Moreno Hermoso, Joan Albamonte
Ventayol, Joaquim Roque Paret, Monica Sanjaume Colomer, Sara Mendez Font)
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.

Primer.- L’Ajuntament de Ribes de Freser fa seus els objectius de la Unió Europea per
l’any 2030 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més
del 40 per cent per a l’any 2030 mitjançant la millora de l’eficiència energètica i un major
ús de fonts d’energia renovables i l’augment de la resiliència mitjançant l’adaptació als
impactes del canvi climàtic.
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4.2.- Ratificar decret 2021DECR000128 - DEC SOL PLA SERVEIS
Aprovat Per aprovat per 9 vots a favor
(alexandre medrano foz, berta yuste gascon,
carles cano sanchez, carles mateu duran,
cosme
damia
moreno
hermoso,
joan
albamonte ventayol, joaquim roque paret,
monica sanjaume colomer, sara mendez font)
SESSIÓ ORDINÀRIA
PLE
Data: 22 de març de 2021
Àrea: SERVEIS TECNICS
Expedient núm. X2021000134

Ratificar decret 2021DECR000128 - DEC SOL PLA DE SERVEIS
Text de l’acord:
DECRET D’ALCALDIA
L’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
estableix que són competències pròpies de la Diputació, entre d’altres, l’assistència i la
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis.
Així mateix, el Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona té com una de les seves
finalitats i competències assessorar els municipis i oferir-los assistència general i
especialitzada, tècnica i de prestació de serveis, en els àmbits propis de l’Administració
local.
La Diputació de Girona és coordinadora territorial del Pacte d’alcaldes; una iniciativa
promoguda per la Comissió Europea a la qual s’han adherit més de 200 municipis de la
demarcació de Girona. Els municipis han redactat i aprovat el Pla d’Acció Local per a
l’Energia Sostenible (PAES), en què identifiquen un conjunt d’accions per dur a terme en
l’àmbit de l’ajuntament i en l’àmbit del PAES.
Atès que l’Ajuntament de Ribes s’adherit al “Pacte d’alcaldes pel Clima i l’Energia
Sostenible” mitjançant el decret d’alcaldia pendent de ratificar per ple, núm
2021DECR000127 de data 23 de febrer de 2021.

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.

Títol de l’acord:

Donat que el Servei de Medi Ambient ofereix assistència tècnica en treballs qualificats a
través el seu Pla de serveis d’Assistència als Ajuntaments per a la Transició Energètica i
l’Acció Climàtica de la Diputació de Girona.
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Per tot això, RESOLC:
PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Girona, en concret al Servei de Medi Ambient,
l’assistència tècnica per al servei detallat al punt “1.7- Redacció de plans d’acció per a
l’energia i el clima (PAESC)” per tal de complir amb el compromís d’enviar un Pla
d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) en el termini de dos anys des de la
data d’adhesió.
SEGON.- Ratificar el present decret a la propera sessió plenària.
Aprovat per 9 vots a favor (Alexandre Medrano Foz, Berta Yuste Gascon, Carles Cano
Sanchez, Carles Mateu Duran, Cosme Damia Moreno Hermoso, Joan Albamonte
Ventayol, Joaquim Roque Paret, Monica Sanjaume Colomer, Sara Mendez Font)

4.3.- Ratificar decret 2021DECR000168 - DEC SOL SUBV COMPENSACIONS
ECONOMIQUES CARRECS ELECTES 2021
Aprovat Per aprovat per 9 vots a favor
(alexandre medrano foz, berta yuste gascon,
carles cano sanchez, carles mateu duran,
cosme
damia
moreno
hermoso,
joan
albamonte ventayol, joaquim roque paret,
monica sanjaume colomer, sara mendez font)

PLE
Data: 22 de març de 2021
Àrea: SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
Expedient núm. X2021000284

Títol de l’acord:
Ratificar decret 2021DECR000168 - DEC
ECONOMIQUES CARRECS ELECTES 2021

SOL

SUBV

COMPENSACIONS

Text de l’acord:

DECRET D´ALCALDIA
Vista la convocatòria de subvenció aprovada mitjançant la RESOLUCIÓ PRE/656/2021,
de 7 de març, per la qual s'obre la convocatòria per atorgar compensacions econòmiques
a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals
per a l'exercici 2021 (ref. BDNS 552459)
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.

SESSIÓ ORDINÀRIA

Atès que de conformitat amb el que estableix el seu article 5.5.b), entre la documentació
a aportar a la sol·licitud de subvenció, cal un certificat de l´acord del Ple pel qual es
3
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determinen les persones electes a les quals l´ajuntament ha d´abonar la retribució a
càrrec de la compensació, especificant per a cada electe: El NIF, el nom, el càrrec, la
data d´alta a la Seguretat Social, els mesos de compensació sol·licitats i el percentatge
de dedicació (exclusiva o parcial) al càrrec.
Atès que actualment l’Ajuntament de Ribes de Freser té un càrrec electe amb dedicació
exclusiva al càrrec, es vol sol·licitar la compensació econòmica a favor de l’Ajuntament de
Ribes de Freser:

NIF
43634073Z

NOM
Mònica

DATA ALTA MESOS
SEGURETAT COMPENSACIÓ
COGNOMS
CÀRREC
SOCIAL
SOL.LICITATS
DEDICACIÓ
Sanjaume i Colomer Alcaldessa 01/07/2020
12 Exclusiva

HE RESOLT:
PRIMER.- APROVAR la sol·licitud de subvenció a efectuar al Departament de
Presidència, per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè
abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l’exercici 2021.

TERCER.- RATIFICAR la present resolució en el proper Plenari Municipal que es celebri.
QUART.- COMUNICAR la present resolució a les parts interessades a fi i efectes
oportuns.
Signat electrònicament

Aprovat per 9 vots a favor (Alexandre Medrano Foz, Berta Yuste Gascon, Carles Cano
Sanchez, Carles Mateu Duran, Cosme Damia Moreno Hermoso, Joan Albamonte
Ventayol, Joaquim Roque Paret, Monica Sanjaume Colomer, Sara Mendez Font)
5.0.- INF_CI APROVACIO COMPTE RECAPTACIO 2020
Vist el Compte de Recaptació a 31 de desembre de 2020, confeccionat pel Consorci
servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès i format pels següents documents:
-

Compte de Recaptació en conceptes, exercicis i número de càrrec, tancat a 31 de
desembre de 2020.
Relació de rebuts pendents de cobrament detallats per any, concepte i contribuent,
tancat en data 31 de desembre de 2020.

Atès que per donar compliment a la normativa vigent, és necessari que els comptes de
recaptació els aprovi l’òrgan competent de la Corporació.
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.

SEGON.- APROVAR la sol·licitud d’una compensació econòmica a favor de l’Ajuntament
de Ribes de Freser per a la retribució que té la seva alcaldessa, d’un import total per a
l’any 2021 de 17.505,72 a raó de 1.458,81 euros mensuals, de conformitat amb el que
estableix l’article 3.3 de la Resolució PRE/656/2021, de 7 de març.
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És pel que es proposa al Plenari Municipal l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- APROVAR els Comptes de Recaptació tancats a 31 de desembre de 2020
confeccionats pel Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès.
SEGON.- COMUNICAR el present acord al Consorci Servei de Recaptació CerdanyaRipollès, a fi i efectes oportuns.
Aprovat per 9 vots a favor (Alexandre Medrano Foz, Berta Yuste Gascon, Carles Cano
Sanchez, Carles Mateu Duran, Cosme Damia Moreno Hermoso, Joan Albamonte
Ventayol, Joaquim Roque Paret, Monica Sanjaume Colomer, Sara Mendez Font)
6.0.- INF_CI APROV COMPTES ANUALS 2020 MULTES I ICIO XALOC
Vist el Compte de Recaptació a 31 de desembre de 2020, confeccionat per la Xarxa Local
de Municipis de la Diputació de Girona i format pels següents documents:
-

Compte de Recaptació en conceptes d’inspecció ICIO i multes, exercicis i número de
càrrec, tancat a 31 de desembre de 2020.
Relació de rebuts pendents de cobrament detallats per any, concepte i contribuent,
tancat en data 31 de desembre de 2020.

És pel que es proposa al Plenari Municipal l’adopció dels següents ACORDS::
PRIMER.- APROVAR els Comptes de Recaptació tancats a 31 de desembre de 2020
confeccionats per la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona.
SEGON.- COMUNICAR el present acord a la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de
Girona, a fi i efectes oportuns
Aprovat per 9 vots a favor (Alexandre Medrano Foz, Berta Yuste Gascon, Carles Cano
Sanchez, Carles Mateu Duran, Cosme Damia Moreno Hermoso, Joan Albamonte
Ventayol, Joaquim Roque Paret, Monica Sanjaume Colomer, Sara Mendez Font)
7.0.- INF_CI RESPOSTA RECURS POSICIO MODIF RLT
Relatiu a al recurs de reposició interposat el 3 de març de 2021 pel senyor Jorge
Jaime Tejedor, com a Secretari General de la Federació de serveis a la ciutadania
de CCOO de Girona, en representació del sindicat CCOO respecte, de l’Acord del
Ple de l’Ajuntament de Ribes de Freser de data 25 de gener de 2021, que aprova la
modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament pel que fa a l’exercici
2021.
I.- ANTECEDENTS DE FET

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.

Atès que per donar compliment a la normativa vigent, és necessari que els comptes de
recaptació els aprovi l’òrgan competent de la Corporació.
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1.- Per acord del Ple de l’Ajuntament de Ribes de Freser de data 25 de gener de 2021 es
va aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament pel que fa a
l’exercici 2021.
2.- L’acord esmentat va ser sotmès a informació pública, mitjançant la seva publicació al
Butlletí Oficial de la província de Girona el 23 de febrer de 2021.
3.- En data 3 de març de 2021, el senyor Jorge Jaime Tejedor amb D.N.I 09321455-S,
segons ell manifesta en qualitat de Secretari General de la Federació de Serveis a la
Ciutadania de CCOO de Girona, si bé no acompanya cap document acreditatiu de la seva
representació ni del seu càrrec, en representació del sindicat CCOO, ha presentat recurs
de reposició contra aquell Acord del Ple de l’Ajuntament de Ribes de Freser:
a) Que la modificació de la relació de llocs de treball 2021 no compleix la
normativa vigent en matèria de funció publica en concret l’art.61.6 i 7 del
TREBEP que diu textualment ”Els sistemes selectius de funcionaris de
carrera seran els de oposició i/o concurs - oposició que hauran d’incloure en
tot cas una o varies probes per determinar la capacitat dels aspirants i
establir l’ordre de prelació. En virtut de llei es podrà aplicar amb caire
excepcional el sistema de concurs que consistirà únicament en valoració de
mèrits. Pel que fa al Punt 7.Els sistemes selectius del personal laboral fix
serà oposició, concurs -oposició amb les característiques establertes a
l’apartat anterior o concurs de valoració de mèrits”. La modificació de la
relació de llocs de treball estableix com a sistema de provisió per a
funcionaris i laborals ,el concurs de mèrits. No consta llei que ho estableixi
en aquest supòsit. El sistema selectiu per a proveir un lloc de treball en
l’àmbit de l’administració publica es el concurs- oposició. El concurs de
mèrits i/o el procediment de lliure designació, son sistemes de proveir les
places de caire excepcional i susceptibles de ser impugnats en aquest cas.
b) Pel que fa al lloc de treball de Secretari/a i Interventor/a no hi consta
específics del lloc de treball. Qüestió que vulnera el principi de transparència
i publicitat als que resten sotmesos els salaris públics.
c) El Capítol II del decret 214/1990 de 30 de juliol pel que s’aprova el reglament
del personal al servei de les entitats locals atribueix a la Corporació la
identificació de cada lloc de treball en base a la denominació i enquadrament
orgànic, característiques, requisits d’accés, el complement de destí i
complement específic dels lloc de treball.

2.- FONAMENTS JURÍDICS
1.- Pel que fa al primer motiu de recurs, hem de distingir en la Plantilla de Personal i la
Relació de Llocs de Treball i entre plaça i lloc.
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La Plantilla de Personal de les administracions públiques està integrada per un document
enumeratiu del conjunt de places de l'organització, de l'Ajuntament, amb especificació de
les seves característiques singulars, condicions d'exercici i nivell jeràrquic. Està
íntimament unit al Pressupost, indicant-se en l'art. 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL), que correspon a cada corporació
local aprovar anualment, a través del Pressupost, la Plantilla, que haurà de comprendre
tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual. Així mateix,
s'estableix que les plantilles hauran de respondre als principis de racionalitat, economia i
3
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eficiència i establir-se d'acord amb l'ordenació general de l'economia, sense que les
despeses de personal puguin sobrepassar els límits que es fixin amb caràcter general.
La Plantilla, per tant, inclou només les places amb dotació pressupostària, estiguin
cobertes o no. Pot modificar-la Plantilla durant la vigència del Pressupost i requerirà el
compliment dels tràmits establerts per a la modificació d'aquell.
En resum, la Plantilla és una relació pressupostada de les places que té dotació
econòmica del capítol I del Pressupost de l'Ajuntament, document que s'ha d'incorporar
als Pressupostos generals anualment per a la seva aprovació, podent-se ser modificats al
llarg de l'exercici pressupostari respectant el mateix procediment que per la seva
aprovació.
D'altra banda, la Relació de Llocs de Treball (RLT) és un instrument tècnic a través del
qual es realitza l'ordenació de personal d'acord amb les necessitats dels serveis i es
precisen, en els mateixos, els requisits d'acompliment de cada lloc, així com les seves
característiques retributives. És un instrument ordinador de la funció pública.
L'art. 90.2 de l'esmentada LRBRL estableix:

Correspon a l'Estat establir les normes d'acord amb les quals s'han de
confeccionar les relacions de llocs de treball, la descripció de llocs de treball
tipus i les condicions requerides per a la seva creació, així com les normes
bàsiques de la carrera administrativa, especialment pel que es refereix a la
promoció dels funcionaris a nivells i grups superiors.”
Al respecte podem definir lloc de treball com el conjunt de tasques homogènies, és a dir,
relatives a la mateixa activitat i funció, assignades i realitzades per una sola persona, i
aquest lliga a les persones amb les tasques.
Així doncs, tant la Plantilla com la RLT són instruments d'ordenació de personal
necessaris per a ordenació i gestió dels recursos humans de l'Ajuntament. Tots dos són
necessaris i preceptius.
I no és el mateix la provisió de places que la provisió de llocs. La plaça s'adquireix per
algun dels sistemes selectius d'oposició i concurs-oposició. Només en virtut de llei
es pot aplicar, amb caràcter excepcional, el sistema de concurs que consistirà únicament
en la valoració de mèrits (art. 61.6 i 7 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre -TREBEP),
tal i com s’indica en l’escrit de recurs.
D'altra banda, la provisió del lloc de treball en cada Administració Pública es durà a
terme pels procediments de concurs i de lliure designació, i en els supòsits
previstos de mobilitat (art. 78.2 TREBEP).
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“2. Les corporacions locals formaran la relació de tots els llocs de treball
existents en la seva organització, en els termes que preveu la legislació
bàsica sobre funció pública.

La confusió d'ambdós conceptes produeix efectes a posteriori del personal que accedeixi
a places que en veritat són llocs o llocs que realment siguin places, o que utilitzin per a
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l'accés / provisió un procediment que no és el mateix que li correspongui segons es tracti
d'una plaça o un lloc.
La RLT doncs, al ordenar els llocs de treball haurà de preveure quina és la forma de
provisió d’aquests, de conformitat amb el referit article 78.2 del text refós de la Llei de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30
d'octubre, cosa que es contempla en la Modificació de la RLT de l’Ajuntament de Ribes
de Freser aprovada pel Ple de la Corporació de data 25 de gener de 2021, pel que
correspondrà desestimar aquest motiu de recurs en la seva integritat.
2.- El segon motiu de recurs fa referència al lloc de treball de Secretari/a i Interventor/a on
no hi consta el complement específic del lloc de treball.
Es constata per part d’aquest Ajuntament que l’anterior Relació de llocs de treball
aprovada en data 20 de febrer de 2017, publicada al BOP de data 28 de febrer de 2017,
ja s’indicava que aquest lloc de treball es trobava acumulat i per tant no constava cap
quantitat en relació al complement específic,
S’ha de desestimar aquest motiu de recurs en la seva integritat atès que no s’han
modificat els complements específics d’aquest lloc de treball envers a la de l’exercici
anterior, esdevenint un acte administratiu ferm, consentit i no revisat --ni en via
administrativa ni jurisdiccional--, que té la presumpció de legalitat en tant no siguin
objecte de revisió per qui té la competència objectiva: l’ordre contenciós administratiu de
la Jurisdicció, i per tant no pot ser objecte ara d’impugnació, doncs no ha patit cap
modificació.

3.- El tercer motiu de recurs fa referència als requisits d’informació que ha de contenir la
Relació de Llocs de Treball, de conformitat amb allò establert al Capítol II del Decret
214/1990 de 30 de juliol pel que s’aprova el reglament del personal al servei de les
entitats locals.

En aquest sentit la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Ribes de Freser
aprovada pel Ple de data 25 de gener de 2021 ja inclou totes les previsions contingudes
en el referit capítol II del Decret 214/1990, indicant l’enquadrament orgànic (mitjançant el
codi del lloc de treball), la Denominació del mateix, tipus de lloc, Grup al que pertany,
Dotació del mateix, Sistema de Provisió, Tipus de Lloc de Treball, Complement de Destí i
Complement Específic.
Per aquest motiu, entenent que l’actual Relació de Llocs de Treball ja dona compliment a
les previsions normatives referides anteriorment, correspondrà desestimar aquest motiu
de recurs en la seva integritat.
Per tot el que s’ha exposat, aquesta Comissió Informativa dictamina i proposa al Ple
l’adopció dels següents
ACORDS:
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Primer.- DESETIMAR íntegrament el recurs potestatiu de reposició interposat el 3 de
març de 2021 pel senyor Jorge Jaime Tejedor respecte de l’Acord del Ple de l’Ajuntament
de Ribes de Freser, de 25 de gener, que es confirmaria en la seva totalitat, en relació a
3
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l’aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Ribes
de Freser.

Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a la persona interessada, amb l’advertiment de
que la mateixa constitueix un acte definitiu en la via administrativa, expressant els
recursos que correspondrien contra la mateixa.
Aprovat per 5 vots a favor (Berta Yuste Gascon, Carles Mateu Duran, Cosme Damia
Moreno Hermoso, Joan Albamonte Ventayol, Monica Sanjaume Colomer), 2 vots en
contra (Joaquim Roque Paret, Sara Mendez Font) i 2 abstencions (Alexandre Medrano
Foz, Carles Cano Sanchez)
8.0.- INF_CI APROV ESPORGA FONS DOCUMENTAL BIBLIOTECA 2021
ESPORGADA DELS FONS SOBRERS, DUPLICATS I OBSOLETS DE LA BIBLIOTECA
TERRA BAIXA DE RIBES DE FRESER.
Antecedents
Vista la instància E2021000542 presentada per Mª Teresa Prat Vilamitjana, responsable
de la Biblioteca municipal Terra Baixa de Ribes de Freser, on sol·licita iniciar un procés
d’esporgada general en col·laboració amb la Central de biblioteques.

-

Informe tècnic de desafectació
Informe dels fons sobrers, duplicats i obsolets de la biblioteca Terra Baixa
Informe comparatiu del fons de Ribes amb el fons MPLC
Proposta de relació de baixes del fons fins a febrer de 2021

Fonaments jurídics
-

Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del sistema de
lectura pública de Catalunya.
Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.
La Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya.
Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol.

D’acord amb els antecedents i fonaments de dret exposats,
ES PROPOSA:
Primer.- APROVAR la sol·licitud d’esporgada, en relació als informes i documentació
presentada.
Segon.- NOTIFICAR amb els efectes escaients a la interessada, Mª Teresa Prat
Vilamitjana, responsable de la biblioteca Terra Baixa.
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Elaboren i presenten la documentació següent, que figura a l’expedient:
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Tercer.- COMUNICAR al Servei de biblioteques de Girona l’aprovació de l’esporgada
sol·licitada.
Aprovat per 9 vots a favor (Alexandre Medrano Foz, Berta Yuste Gascon, Carles Cano
Sanchez, Carles Mateu Duran, Cosme Damia Moreno Hermoso, Joan Albamonte
Ventayol, Joaquim Roque Paret, Monica Sanjaume Colomer, Sara Mendez Font)
9.0.- INF_CI CONVENI MANTENIMENT XARXA ITINERANNIA
Atès que el Consell de Govern del Consell Comarcal del Ripollès, en sessió d’urgència el
dia 16 de febrer de 2021, va adoptar l’acord sobre l’aprovació de la modificació del model
de conveni de col·laboració entre els ajuntaments de la comarca, el Consell Comarcal del
Ripollès l’Agència de Desenvolupament del Ripollès per a la contribució al finançament
dels costos de manteniment de senders Itinerànnia dels municipis del Ripollès. I que
conseqüentment, el model de conveni queda redactat amb el contingut literal següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER,
EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT
DEL RIPOLLÈS PER A LA CONTRIBUCIÓ AL FINANÇAMENT DELS COSTOS DE
MANTENIMENT DE SENDERS ITINERÀNNIA DELS MUNICIPIS DEL RIPOLLÈS
Ripoll, en la data de l’última signatura

D’una banda, l’Il·lma. senyora Mònica Sanjaume Colomer, Alcaldessa de l’Ajuntament de
Ribes de Freser, actuant en nom i representació d'aquesta corporació, en virtut de de
l'acord adoptat per Ple, en la seva sessió celebrada el dia 15 de juny de 2019, assistida
per la secretària de la corporació, la Sra. Loida Valeros Cejas.
D’altra, l’Il·lm. senyor Joaquim Colomer i Cullell, President del Consell Comarcal del
Ripollès, actuant en nom i representació d'aquesta corporació, en virtut de l'acord adoptat
pel Consell de Govern, en la seva sessió celebrada el dia...., assitit per la secretària del
Consell, Sra. Mireia Grau i Sadurní.
D’altra, el senyor Josep Maria Farrés i Penela, president de l’Agència de
Desenvolupament del Ripollès, actuant en nom i representació d’aquest ens, en virtut de
l’acord adoptat per ....... en data ........, assistit pel secretari de l’Agència, Sr. Gerard
Soldevila i Freixa.
Es reconeixen mútuament amb la capacitat legal necessària per l’atorgament del present
conveni als esmentats efectes,
EXPOSEN
1. El projecte Itinerànnia, xarxa de senders Ripollès, Garrotxa i Alt Empordà es basa en
la creació d’una xarxa de senders de 2.500 km que suposa ordenar i recuperar el
patrimoni natural, els recursos històrics i valoritzar l’antropologia local. El projecte s’ha
desenvolupat a les comarques del Ripollès, la Garrotxa i l’Alt Empordà.
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REUNITS

La xarxa de senders Itinerànnia constitueix un producte turístic que té per objecte la
promoció turística de les comarques del Ripollès, la Garrotxa i l’Alt Empordà, l’impuls
del turisme sostenible, responsable i de qualitat en aquests territoris i el
3

ÒRGAN

EXPEDIENT

ACTA_PLE

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA

X2021000300

Codi Segur de Verificació: 8cc65eab-c236-4672-91f6-875ecc08ba11
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_12677249
Data d'impressió: 21/12/2021 12:44:19
Pàgina 13 de 46

SIGNATURES

Ì8cc65eab-c236-4672-91f6-875ecc08ba11 Î

DOCUMENT

1.- Loida Valeros Cejas (TCAT) (Secretària - Interventora), 26/05/2021 16:46
2.- Mònica Sanjaume Colomer (TCAT) (Alcaldessa), 26/05/2021 17:23

desenvolupament, manteniment i millora de la Xarxa de Senders Itinerànnia, una
infraestructura directament relacionada amb el desenvolupament turístic dels territoris,
així com la realització d’accions de promoció turística i de difusió del patrimoni cultural
i natural del Ripollès, amb l’objectiu d’incrementar el número de visitants de la
comarca.
2. Els municipis tenen la competència en la conservació, reparació i defensa dels camins
municipals, en virtut de les competències atribuïdes pels articles 25.2.a) i d) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local i 66.3.d) 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.
3. El Consell Comarcal del Ripollès és competent en matèria de dinamització i promoció
de la Xarxa de Senders Itinerànnia, en virtut de l’article 25 del Decret Legislatiu
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització
comarcal de Catalunya i de l’article 70 de la Llei 13/2002, de 21 de juny de turisme de
Catalunya on concretament en el punt d) determina que els consells comarcals, sens
perjudici de les competències establertes per la legislació de règim local, tenen
atribucions promoció dels recursos turístics de la comarca.

4. El Consell Comarcal del Ripollès està integrat pel propi Consell i dos ens adscrits, el
Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès i l’Agència de Desenvolupament
del Ripollès. Tal com s’estableix en els estatuts de l’Agència de Desenvolupament del
Ripollès, publicats en el BOP de Girona, número 245 de data 22 de desembre de
2015, el Consell Comarcal és membre de l’Agència.
De conformitat amb l’article 2 dels estatuts de l’Agència de Desenvolupament del
Ripollès, publicats en el BOP de Girona, número 245 de data 22 de desembre de
2015, és objecte de l’Agència el desenvolupament de mesures i accions per afavorir
una major cohesió i coordinació interoganitzativa, i augmentar la competitivitat i el
desenvolupament global de la comarca del Ripollès. Entre els objectius principals de
l’ens figura el foment del turisme.
5. En data 16 d’abril de 2014, la Comissió executiva del Consorci Ripollès
Desenvolupament (Agència de Desenvolupament del Ripollès), va aprovar el
document “Manteniment de la xarxa de senders Itinerànnia Ripollès, categorització
dels senders per prioritats i municipis, gestió del manteniment i finançament”. Aquests
document categoritza els senders de la Xarxa Itinerànnia que transcorren per la
comarca del Ripollès en tres nivells de prioritat: el nivell 1 (prioritari) era assumit pel
Consell Comarcal, el nivell 2 (important) era assumit obligatòriament pels ajuntaments
i el nivell 3 (secundari) era opcional pels ajuntaments.
En total, es preveia el manteniment de 826,65 km de senders de la Xarxa Itinerànnia,
amb un cost total de 50.093,53 euros IVA INCLÒS.
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Per aquest motiu, en data 26 d’octubre de 2020, el Consell Comarcal de la Garrotxa i
el Consell Comarcal del Ripollès van formalitzar un conveni d’encomana de gestió
relatiu a la coordinació, comercialització i promoció del Projecte Xarxa de Senders
Itinerànnia.
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La distribució dels km en prioritats i finançament era la següent:
TAULA 1: PRIORITAT 1 I 2 (COST I KM)

Municipi

Cost prioritat Km
1 (Iva inclòs) prioritat 1

Cost
prioritat 2 i Km
senyalització prioritat 2
(Iva inclòs)

Total
(Iva
inclòs)

Molló

898,64 €

16

1.027,51 €

15,67

1.926,15 € 31,67

Camprodon

1.533,03 €

26,5

1.698,57 €

27,27

3.231,60 € 53,77

Planoles

739,90 €

12,79

347,19 €

3,91

1.087,09 € 16,7

Ripoll

1.901,53 €

32,87

2.024,27 €

32,9

3.925,80 € 65,77

Gombrèn

1.095,68 €

18,94

1.107,92 €

17,06

2.203,60 € 36

Campdevànol 752,05 €

13

816,94 €

12,03

1.568,99 € 25,03

Campelles

607,43 €

10,5

634,71 €

8,88

1.242,14 € 19,38

Les Llosses

2.018,97 €

34,9

2.106,42 €

34,32

4.125,39 € 69,22

Llanars

312,97 €

5,41

398,68 €

4,8

711,65 €

Ogassa

1.123,45 €

19,42

1.095,20 €

16,84

2.218,65 € 36,26

Pardines

949,90 €

16,42

1.026,35 €

15,65

1.976,25 € 32,07

Queralbs

1.979,05 €

34,21

1.769,73 €

28,5

3.748,78 € 62,71

1.357,16 €

23,46

1.405,85 €

22,21

2.763,01 € 45,67

St.
Joan
1.099,15 €
Abadesses

19

1.146,10 €

17,72

2.245,25 € 36,72

St.
Pau
295,61 €
Segúries

5,11

121,00 €

0

416,61 €

Setcases

875,85 €

15,14

910,08 €

13,64

1.785,93 € 28,78

Toses

1.141,38 €

19,73

1.197,01 €

18,6

2.338,39 € 38,33

Vallfogona
Ripolles

945,27 €

16,34

941,31 €

14,18

1.886,58 € 30,52

Vilallonga de
1.243,78 €
Ter

21,5

1.264,70 €

19,77

2.508,48 € 41,27

TOTAL

361,24

21.039,54 €

323,95

41.910,34
685,19
€

Ribes
Freser
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TAULA 2. PRIORITAT 3 (COST I KM)
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Municipi

Cost
Total
prioritat 3 Km
(Iva
(IVA
prioritat 3
inclòs)
inclòs)

Molló

280,57 €

4,85

280,57 €

Camprodon

982,01 €

16,975

982,01 €

Planoles

304,87 €

5,27

304,87 €

Ripoll

924,44 €

15,98

924,44 €

Gombrèn

128,08 €

2,21

128,08 €

Campdevànol

558,25 €

9,65

558,25 €

Campelles

227,93 €

3,94

227,93 €

Les Llosses

961,47 €

16,62

961,47 €

Llanars

0€

0

0,00 €

Ogassa

818,58 €

14,15

818,58 €

Pardines

238,34 €

4,12

238,34 €

Queralbs

697,09 €

12,05

697,09 €

Ribes de Freser

572,72 €

9,9

572,72 €

St. Joan Abadesses

312,97 €

5,41

312,97 €

St. Pau Segúries

38,18 €

0,66

38,18 €

Setcases

0€

0

0,00 €

Toses

452,97 €

7,83

452,97 €

Vallfogona Ripolles

308,93 €

5,34

308,93 €

Vilallonga de Ter

375,79 €

6,5

375,79 €

TOTAL

8.183,19
€

141,46

8.183,19 €
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6. Els km a mantenir de la xarxa de senders d’Itinerànnia no han variat respecte del
document aprovat el 2014. En concret, els 826,65 km de senders que cal mantenir
són els següents:
TAULA 3. TOTAL KM PRIORITAT 1, 2 I 3

AJUNTAMENT

KM

CAMPDEVÀNOL

34,68

CAMPELLES

23,32

CAMPRODON

70,75

GOMBRÈN

38,21

LES LLOSSES

85,84

LLANARS

10,21

MOLLÓ

36,52

OGASSA

50,41

PARDINES

36,19

PLANOLES

21,97

QUERALBS

74,76

RIBES DE FRESER

55,57

RIPOLL

81,75

SANT
JOAN
ABADESSES
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LES 42,13

SANT PAU DE SEGÚRIES

5,77

SETCASES

28,78

TOSES

46,16

VALLFOGONA DEL RIPOLLÈS

35,86

VILALLONGA DE TER

47,77

TOTAL

826,65
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TAULA 4. KM PRIORITAT 1 I 2

Km prioritat
1
Molló
16
Camprodon 26,5
Planoles
12,79
Ripoll
32,87
Gombrèn
18,94
Campdevàn
13
ol
Campelles 10,5
Les Llosses 34,9
Llanars
5,41
Ogassa
19,42
Pardines
16,42
Queralbs
34,21
Ribes
de
23,46
Freser
St.
Joan
19
Abadesses
St.
Pau
5,11
Segúries
Setcases
15,14
Toses
19,73
Vallfogona
16,34
Ripolles
Vilallonga
21,5
de Ter
TOTAL
Municipi
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Km prioritat
2
15,67
27,27
3,91
32,9
17,06

31,67
53,77
16,70
65,77
36,00

12,03

25,03

8,88
34,32
4,8
16,84
15,65
28,5

19,38
69,22
10,21
36,26
32,07
62,71

22,21

45,67

17,72

36,72

0

5,11

13,64
18,6

28,78
38,33

14,18

30,52

19,77

41,27

Total

685,19
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TAULA 5. KM PRIORITAT 3

Molló
Camprodon
Planoles

Km prioritat
3
4,85
16,975
5,27

Ripoll

15,98

Gombrèn
Campdevànol
Campelles
Les Llosses
Llanars
Ogassa
Pardines
Queralbs
Ribes de Freser
St. Joan Abadesses
St. Pau Segúries
Setcases
Toses
Vallfogona Ripolles
Vilallonga de Ter

2,21
9,65
3,94
16,62
0
14,15
4,12
12,05
9,9
5,41
0,66
0
7,83
5,34
6,5

TOTAL

141,46

Municipi

7. La Llei 5/2012 del Parlament de Catalunya, de 20 de març de 2012, va crear l’impost
sobre les estades en establiments turístics, també conegut com a taxa turística, amb
l’objectiu d’obtenir recursos per a nodrir l’anomenat “Fons de foment del turisme”.
Aquest fons es va crear per finançar polítiques de promoció, preservació i
desenvolupament de les infraestructures turístiques.
El 50% dels recursos d’aquest Fons es destinen a les administracions locals.
L’Administració de la Generalitat de Catalunya transfereix directament a cada
ajuntament l’import econòmic resultant de la recaptació de l’impost en el seu àmbit
territorial.
El percentatge de Fons amb destí local el gestionen els respectius consells comarcals
en substitució d’aquells ajuntaments en l’àmbit territorial dels quals la recaptació anual
per exacció de l’impost no hagi superat el llindar dels 6.000 euros. L’Administració de
la Generalitat de Catalunya pren com a referència per a la determinació d’aquest
supòsit el resultat de la recaptació efectiva de l’impost en el municipi dins l’exercici
pressupostari immediatament anterior.
En conseqüència, amb la voluntat d’obligar-se, totes les parts CONVENEN:
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PRIMER.- Objecte
El present conveni té per objecte regular la col·laboració entre el Consell Comarcal del
Ripollès, l’Agència de Desenvolupament del Ripollès i l’Ajuntament de Ribes de Freser en
el manteniment de senders Itinerànnia dels municipis del Ripollès i establir-ne el règim de
finançament.
SEGON.- Obligacions de l’Ajuntament
a) L’Ajuntament de Ribes de Freser es compromet a:
Consignar obligatòriament i anualment als seus pressupostos, durant els
exercicis 2021, 2022 i 2023, els imports establerts en la TAULA 1:
PRIORITAT 1 I 2 (COST I KM) de l’expositiu cinquè. Conseqüentment,
l’Ajuntament [...] es compromet, mitjançant la signatura del present conveni, a
consignar, anualment (exercicis 2021, 2022 i 2023), l’import de [...] euros.
Consignar obligatòriament i anualment als seus pressupostos, durant els
exercicis 2021, 2022 i 2023, els imports establerts en la TAULA 1:
PRIORITAT 1 I 2 (COST I KM) i de la TAULA 2: PRIORITAT 3 (COST I KM) de
l’expositiu cinquè. Conseqüentment, l’Ajuntament de Ribes de Freser es
compromet, mitjançant la signatura del present conveni, a consignar, anualment
(exercicis 2021, 2022 i 2023), l’import de 3.335,73 euros.
X

b) En el cas que l'Ajuntament de Ribes de Freser percebi directament de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya el 50% de l’import recaptat en
concepte d’impost sobre les estades en establiments turístics, l’Ajuntament
ingressarà anualment al Consell Comarcal del Ripollès abans del 30 d’octubre de
cada any, el 25% de l’import que l’Administració de la Generalitat de Catalunya
hagi acordat transferir per aquest concepte.
En el cas que el Consell Comarcal del Ripollès percebi directament de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya el 50% de l’import recaptat en
concepte d’impost sobre les estades en establiments turístics, el Consell
Comarcal disposarà del 100% d’aquest import per finançar les actuacions
descrites en l’acord Tercer apartat b) d’aquest conveni.
Els imports recaptats durant el període que va del 4t trimestre de 2019 al 1r
trimestre de 2020 i el període que va del 2n trimestre al 3r trimestre de 2020 seran
els imports que s’hauran de transferir al Consell Comarcal per l’any 2021, i així
respectivament fins l’any 2023.
c) L’Ajuntament de Ribes de Freser autoritza l’execució de les tasques de
manteniment dels senders Itinerànnia del seu municipi per part de les empreses o
entitats a qui contracti encarregui el Consell Comarcal del Ripollès.
d) Obtenir tots els permisos, autoritzacions i/o llicències, tan de particulars com
d’altres administracions, necessàries per executar el manteniment dels senders
Itinerànnia que discorren pel seu municipi.
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Els ajuntaments que escullin la segona opció hauran de costejar la totalitat de
l’import que acabi resultant de l‘execució de l’actuació de la prioritat 3.
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TERCER.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès i de l’Agència de
Desenvolupament del Ripollès
a) El Consell Comarcal del Ripollès s’encarregarà de contractar o encarregar el
manteniment dels senders Itinerànnia dels municipis del Ripollès. El manteniment,
en qualsevol cas, inclourà:
-

L’arranjament anual (neteja i desbrossament) de la totalitat dels km de senders
indicats en l’expositiu cinquè i sisè i determinats en la clàusula segona
(Prioritat 1 i 2 o Prioritat 1, 2 i 3).
Marcatge i/o repintar les marques grogues de senyalització horitzontal.
Reposició de la senyalització vertical de la xarxa Itinerànnia (pals i
banderoles).
Verificació de la digitalització de la xarxa de senders (tracks) per a diferents
navegadors i a facilitar-ne els arxius a Itinerànnia.
Comunicació a l’ajuntament del calendari previst d’actuació en els senders
dins el seu terme municipal.

1) En primer lloc, el Consell Comarcal destinarà els imports obtinguts per
finançar les tasques de coordinació, comercialització i promoció del
Projecte Xarxa de Senders Itinerànnia. El Consell Comarcal s’ha
compromès a aportar per aquest concepte, a favor del Consell Comarcal
de la Garrotxa, l’import de 13.042,34 €/any -o l’import que s’aprovi
anualment-, de conformitat amb el conveni d’encomana de gestió entre el
Consell Comarcal de la Garrotxa i el Consell Comarcal del Ripollès relatiu
a la coordinació, comercialització i promoció del Projecte Xarxa de
Senders Itinerànnia, formalitzat en data 26 d’octubre de 2020.
2) En segon lloc, l’import sobrant, es destinarà al manteniment dels senders
inclosos en la prioritat 1 i 2 (taula 1 i 4 de l’expositiu cinquè i sisè) de la
xarxa de senders Itinerànnia de la comarca del Ripollès. Aquest import es
dividirà sobre el total del cost final de l’execució de la prioritat 1 i 2, i el
percentatge que en resulti serà utilitzat per fer-ne el repartiment entre tots
els municipis.
En cas que un cop realitzat aquest repartiment en resultés un sobrant pel
Consell Comarcal, aquest el destinaria a realitzar alguna actuació de
turisme a nivell comarcal.

En el cas que s’hagi escollit l’opció de consignar obligatòriament i
anualment als seus pressupostos, durant els exercicis 2021, 2022 i 2023,
1
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b) El Consell Comarcal destinarà l’import obtingut a través de d’impost sobre les
estades en establiments turístics (transferit directament a través de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya o a través dels ajuntaments de la comarca)1 a
finançar:

Cal tenir en compte que segons les dades reals de l’any 2019, l’import que hagués obtingut el Consell
Comarcal en concepte d’impost en estades en establiments turístics, si els ajuntaments a qui la Generalitat
de Catalunya va transferir directament aquest impost, haguessin aportat el 25% de l’import transferit al
Consell, hagués estat de 30.241,92 € euros. Aquest import pot variar cada anualitat, si bé es tracta d’una
xifra orientativa de l’import de recaptació.
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els imports establerts en la TAULA 2: PRIORITAT 3 (COST I KM) de
l’expositiu cinquè, l’ajuntament haurà de costejar la totalitat de l’import que
acabi resultant de l‘execució de l’actuació de la prioritat 3.
c) Per a l’any 2021, el Consell Comarcal aportarà l’import de 13.000 €, consignat al
pressupost en l’aplicació pressupostària 2021.459.2100 Projecte Itinerànnia.
Aquest import finançarà les despeses vinculades a Itinerànnia, segons les
prioritats establertes al punt precedent.
En el cas que per als pressupostos dels anys 2022 i 2023 es prevegi una aplicació
pressupostària per aquest concepte, servirà al mateix objectiu que la prevista per
l’any 2021.
d) En el cas que el finançament obtingut a través de l’impost en estades en
establiments turístics (clàusula tercera.b) i, en el seu cas, l’import aportat
directament pel Consell Comarcal (clàusula tercera.c) no resulti suficient per
sufragar el cost del manteniment dels km assignats a cada municipi (expositiu
cinquè i sisè), s’exigirà l’import corresponent a cada ajuntament, que anirà a
càrrec de l’import total consignat al seu pressupost. El repartiment de l’import a
finançar es produirà segons el criteri establert en el pacte 3.b.2 del present
conveni.
Un cop el Consell Comarcal hagi rebut i pagat les factures dels treballs realitzats,
procedirà a fer la liquidació d’aquests quilòmetres que no s’hagin pogut finançar
amb l’import de l’impost en estades turístiques ingressat i de l’aplicació
pressupostària pròpia- si escau- del Consell Comarcal, i ho notificarà als
Ajuntaments. Aquests hauran de transferir al Consell Comarcal els imports
indicats en la liquidació en el termini de 30 dies des de que li sigui requerit.
e) El Consell Comarcal, a través de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès,
presentarà un informe anual de les tasques realitzades per municipi.
f) El Consell Comarcal assumirà, així mateix, la direcció facultativa de les obres.
QUART.- Seguiment 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, un
representant de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès i un representant de
l’Ajuntament, que es reunirà amb la periodicitat que resulti necessària, a petició de
qualsevol dels ens signants.
CINQUÈ.- Durada
Aquest conveni iniciarà la seva vigència el dia 1 de gener de 2021 i finalitzarà el 31 de
desembre de 2023.
SISÈ.- Protecció de dades de caràcter personal
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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.
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1.- Loida Valeros Cejas (TCAT) (Secretària - Interventora), 26/05/2021 16:46
2.- Mònica Sanjaume Colomer (TCAT) (Alcaldessa), 26/05/2021 17:23

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 cedides o comunicades als òrgans competents de l'Administració
pública i, si escau, a altres ens públics en els supòsits previstos legalment.
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 la legislació, europea i espanyola, en protecció de dades de caràcter
personal, 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 i, si escau, davant
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades https://apdcat.gencat.cat/

Seran causes de resolució i extinció d’aquest conveni, les següents:
o Els transcurs del seu període de vigència
o L’acord unànime de les parts.
o L’incompliment dels acords i compromisos assumits per qualsevol de les
parts.
o Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
o Per impossibilitat sobrevinguda legal o material del seu compliment.
o Per denúncia prèvia amb una antelació mínima de dos mesos abans de la
finalització de la vigència del conveni.
o Per qualsevol de les causes legalment establertes.
VUITÈ.- Règim jurídic

Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regeix per les seves pròpies clàusules i
per la legislació comuna de règim local i sectorial corresponent, així com també per les
normes generals de dret administratiu, els principis de bona administració i l’ordenament
jurídic en general.
NOVÈ .- Qüestions Litigioses

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.

SETÈ.- Resolució i extinció del conveni

Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present acord de naturalesa
administrativa, les parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa-administrativa. “
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1.- Loida Valeros Cejas (TCAT) (Secretària - Interventora), 26/05/2021 16:46
2.- Mònica Sanjaume Colomer (TCAT) (Alcaldessa), 26/05/2021 17:23

Per aquest motiu, es proposa el següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar el conveni de l’aprovació de la modificació del model de Conveni de
col·laboració entre els ajuntaments de la comarca, el Consell Comarcal del Ripollès i
l’Agència de Desenvolupament del Ripollès per a la contribució al finançament dels
costos de manteniment de senders Itinerànnia dels municipis del Ripollès.
SEGON.- Autoritzar l'execució durant les anualitats 2021, 2022 i 2023, per part de
l'empresa/es que contracti el Consell Comarcal, de les obres de manteniment i
senyalització dels senders de la Xarxa Itinerànnia que transcorren pel nostre municipi,
prioritats 1, 2 i 3 (COST I KM).
TERCER.- Pagar al Consell Comarcal l'import de 3.335,73€, IVA inclòs, en concepte de
les obres de manteniment i senyalització dels camins de la xarxa Itinerànnia, prioritats 1,
2 i 3, que transcorren 55,57 Km dins del seu terme municipal, corresponents a l'any 2021,
2022 i 2023 a la partida pressupostària núm. 943.46503 abans del 30 d’octubre de cada
any.
QUART.- Agafar el compromís de dotar pressupostàriament l'import de 3.335,73€, IVA
inclòs, en concepte de les obres de manteniment i senyalització dels camins de la xarxa
Itinerànnia, prioritats 1, 2 i 3, que transcorren 55,57 Km dins del seu terme municipal,
corresponents a l'any 2021, 2022 i 2023.
CINQUÈ.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès i l’Agència de
Desenvolupament del Ripollès, a l’efecte corresponent.

Aprovat per 9 vots a favor (Alexandre Medrano Foz, Berta Yuste Gascon, Carles Cano
Sanchez, Carles Mateu Duran, Cosme Damia Moreno Hermoso, Joan Albamonte
Ventayol, Joaquim Roque Paret, Monica Sanjaume Colomer, Sara Mendez Font)
10.0.- INF_CI APROV CONVENI SERVEI CATALA DE TRANSIT
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I
L'AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER SOBRE L'ASSUMPCIÓ DE LES FACULTATS
DE DENÚNCIA I SANCIÓ PER INFRACCIONS A NORMES DE CIRCULACIÓ EN VIES
URBANES.
Vist el text del conveni a subscriure entre l’Ajuntament i el Servei Català de Trànsit sobre
l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació
en vies urbanes.
Vist l’informe emès per la secretaria de la Corporació de data 10 de març de 2021 en
referència al contingut i a l’aprovació del mateix.
És pel que es proposa al Plenari Municipal l´adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR el conveni a subscriure entre l’Ajuntament i el Servei Català de
Trànsit sobre l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes
de circulació en vies urbanes, el contingut del qual s’adjunta a continuació:
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SISÈ.- Donar compte a intervenció perquè en tingui constància.
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1.- Loida Valeros Cejas (TCAT) (Secretària - Interventora), 26/05/2021 16:46
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TERCER.- Publicar el conveni al web del Registre de convenis de col·laboració i
cooperació, que és accessible des del Portal de Transparència de la web d'aquest
Ajuntament.
QUART.- NOTIFICAR el present acord al Servei Català de Trànsit, a fi i efectes oportuns.
CINQUÈ.- FACULTAR, tan àmpliament com sigui necessari, l'alcaldessa o la persona en
qui es delegui, en nom i representació de l'Ajuntament, perquè subscrigui la
documentació oportuna per a l'execució d'aquest decret.
Aprovat per 9 vots a favor (Alexandre Medrano Foz, Berta Yuste Gascon, Carles Cano
Sanchez, Carles Mateu Duran, Cosme Damia Moreno Hermoso, Joan Albamonte
Ventayol, Joaquim Roque Paret, Monica Sanjaume Colomer, Sara Mendez Font)
11.0.- INF_CI APROV CONVENI SERVEI MANT INFORMATIC DEPLEGAMNT ADM
ELECTRONICA I SERVEIS AOC
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SEGON.- Publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i trametre la còpia del
conveni i el seu acord d'aprovació al Registre de Convenis de la Generalitat de
Catalunya, que és accessible des de l'EACAT.
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CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL
RIPOLLÈS I LES CORPORACIONS LOCALS DE LA COMARCA ADHERIDES A LA
LICITACIÓ CONJUNTA DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA I MANTENIMENT
INFORMÀTICS, SUPORT EN EL DESPLEGAMENT DE L'ADMINISTRACIÓ
ELECTRÒNICA I DELS SERVEIS DEL CONSORCI AOC
Antecedents
1.Per decret d’Alcaldia 2020DECR000595 de data 25 de setembre de 2020, l’Ajuntament
de Ribes de Freser es va adherir al procediment de contractació agregada del servei de
manteniment informàtic, suport en el desplegament de l’administració electrònica i dels
serveis del consorci AOC, que ha portat a terme el Consell Comarcal del Ripollès i que
mitjançant el conveni es regularà les obligacions de cadascuna de les parts.
2.L’Ajuntament va sol·licitar 20 hores mensuals per la prestació del servei informàtic,
desplegament de l’administració electrònica i dels serveis del consorci AOC a raó de 32,5
€/h (IVA exclòs).
La distribució d’hores setmanals, consistirà en un 60% d’hores del servei presencial i en
un 40% d’hores de servei en remot.
3. Consta a l’expedient la memòria justificativa de data 15 de març de 2021
4. Consta a l’expedient l’informe jurídic de data 15 de març de 2021.

- Articles 47 i següents i art. 143 de la Llei 40/2015, d´1 d´octubre, de Règim jurídic del
Sector Públic.
- Article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les Bases del règim local.
- Articles 303 i 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s´aprova el Reglament
d´Obres, activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya.
- Normativa sectorial segons la naturalesa del conveni.
- Llei 19/2013, de Transparència (estatal)
- Llei 19/2014, de Transparència (catalana)
Per tot l’exposat, realitzada la tramitació legalment establerta, es proposa l’adopció dels
següents acords:
Primer.- APROVAR el conveni del servei de manteniment informàtic, suport en el
desplegament de l’administració electrònica i dels serveis del consorci AOC, segons
l’ANNEX d’aquest acord.
Segon.- SEGON.- Encarregar al Consell Comarcal del Ripollès la tramesa de la còpia del
conveni i el seu acord d´aprovació al Registre de Convenis de la Generalitat de
Catalunya, que és accessible des de l´EACAT.

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.

Fonaments de dret
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QUART.- Publicar el conveni al web del Registre de convenis de col·laboració i
cooperació, que és accessible des del Portal de la Transparència de la web d´aquest
Ajuntament.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès per tal que procedeixi
als tràmits oportuns.
SISÈ.- Facultar, tant àmpliament com sigui necessari, l’alcalde o la persona en qui es
delegui, en nom i representació de l’Ajuntament, perquè subscrigui la documentació
oportuna per a l’execució d’aquest acord.
ANNEX
“CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL
RIPOLLÈS I LES CORPORACIONS LOCALS DE LA COMARCA ADHERIDES A LA
LICITACIÓ CONJUNTA DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA I MANTENIMENT
INFORMÀTICS, SUPORT EN EL DESPLEGAMENT DE L'ADMINISTRACIÓ
ELECTRÒNICA I DELS SERVEIS DEL CONSORCI AOC
Entitats que hi intervenen:
El Consell Comarcal del Ripollès, representat pel seu president, Il·lm. Senyor Joaquim
Colomer Cullell, assistit per la secretària de la corporació, senyora Mireia Grau i Sadurní,
en virtut de les facultats conferides per acord del Plenari comarcal del dia

L’Ajuntament de .............................., representat pel/per la seu/seva alcalde/ssa, Il·lm/a,
Senyor/a .................................., assistit/da pel/per la senyor/a .......................,
secretari/secretària de l’Ajuntament, en virtut de .............................
Ó
El Consorci /La Mancomunitat de la Vall de Camprodon................................................,
representat pel/per la seu/seva president/a, Senyor/a .................................., assistit/da
pel/per la senyor/a ......................., secretari/secretària de la corporació, en virtut de
.............................

Antecedents i motivació
1. El Consell Comarcal del Ripollès, donat que el servei del manteniment informàtic i la
implantació de l'administració electrònica són de prestació necessària a totes les
corporacions locals, des de l’any 2016 i en el marc de les seves competències en
matèria de cooperació, ha promogut dues licitacions conjuntes d’aquests serveis amb
diversos ajuntaments i consorcis de la comarca. El segon d’aquests contractes es va
formalitzar en data 1 d’octubre de 2018 i el termini d’execució del servei i de vigència
del contracte era d’1 any, prorrogable per 1 any més, a comptar des de l’1 d’octubre de
2018.
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..........................................

L’objecte de la licitació conjunta també inclou el suport en la implantació dels serveis del
Consorci AOC, ja que el Consell Comarcal del Ripollès ha de donar compliment a les
bases reguladores de les subvencions per a l’assoliment de determinats objectius en
matèria d’administració electrònica per part dels consells comarcals, aprovades pel
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Consorci Administració Oberta de Catalunya. Les obligacions que es deriven d’aquestes
bases inclouen actuacions d’implantació i increment d’ús dels serveis del Consorci AOC
als municipis de la comarca.
El Consell Comarcal compta amb la figura d’un tècnic d’administració electrònica, per
tant, l’empresa adjudicatària caldrà que faci el suport tècnic en el desplegament de
l’administració electrònica i dels serveis del Consorci AOC.
2. A mitjans de setembre de 2020, el Consell Comarcal del Ripollès va trametre un escrit
atots els municipis i consorcis de la comarca, en el qual els manifestava la seva
predisposició a promoure i tramitar l’expedient de contractació conjunta del servei
d’assistència i manteniment informàtics, suport en el desplegament de l'administració
electrònica i dels serveis del Consorci AOC.
Els ens que s’han adherit a la contractació conjunta del servei, a part del Consell
Comarcal, són els següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ajuntament de Campdevànol
Ajuntament de Campelles
Ajuntament de Camprodon
Ajuntament de Gombrèn
Ajuntament de Llanars
Ajuntament de Molló
Ajuntament de Planoles
Ajuntament de Queralbs
Ajuntament de Ribes de Freser
Ajuntament de Sant Pau de Segúries
Ajuntament de Setcases
Ajuntament de Toses
Ajuntament de Vallfogona del Ripollès
Ajuntament de Vilallonga de Ter
Consorci de Benestar Social del Ripollès
Consorci Servei Recaptació Cerdanya-Ripollès
Mancomunitat de la Vall de Camprodon
Agència de Desenvolupament del Ripollès

3. La licitació preveu dues modalitats de prestació del servei diferenciades:
El Consell Comarcal (CCR), el Consorci de Benestar Social del Ripollès (CBSR) i
el ConsorciServei Recaptació Cerdanya Ripollès (CSRCR) comparteixen seu i tindran
una prestació del servei totalment presencial. La prestació del servei objecte de contracte
en aquest cas requerirà la presència permanent d’una persona tècnica no especialista a
la seu que comparteixen aquestes tres corporacions.
La presència d’aquesta persona en aquestes instal·lacions haurà de coincidir amb la
jornada laboral establerta pels tres ens (CCR, CSRCR, CBSR), que és de 37,5
hores/setmana de treball efectiu de mitjana en còmput anual.
El conjunt d’hores anuals totals de prestació presencial del servei per al CCR, CSRCR i
CBSR (1.600 + 300 = 1.900 h), i resulta d’aplicar 37’5 h/setmana de treball presencial
efectiu de mitjana en còmput anual, a les 52 setmanes que té un any, excloent els
dissabtes, diumenges i 14 dies festius anuals.
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En el cas d’aquestes corporacions el preu/hora màxim és de 22 €/hora, més 4,62 €,
corresponent al 21% d’IVA, que resulta un preu/hora màxim de 26,62 €, IVA inclòs.
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La resta d’ens adherits a la licitació conjunta, han sol·licitat la prestació del servei
en leshores anuals i setmanals que es detallen a continuació:
H O R E S
HORES
H
O
R
E
S
ADREÇA DE
ADMINISTRACIÓ
ANUALS/SET
PRESENCIAL
LES SEUS
REMOT
MANALS
S
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de Carrer
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del

Miró,
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2-4.
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h
(4’15
setmanals)

40%

60%

40%

60%

h 40%

60%

h

60%

Anselm
1. 312

Clavé,

Ajuntament
Campdevànol

216

Campdevànol
-

(6

h

setmanals)

17530

Ajuntament
Camprodon

de Plaça
Vila,
1.

de

la

Camprodon

-17.867

520
(10

ADMINISTRACIÓ

40%
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S
PRESENCIAL
REMOT

S

40%

60%

Avinguda
Ajuntament
Gombrèn

de

Moisès
Torrens,
8.

52
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Ajuntament
Llanars

1.- Loida Valeros Cejas (TCAT) (Secretària - Interventora), 26/05/2021 16:46
2.- Mònica Sanjaume Colomer (TCAT) (Alcaldessa), 26/05/2021 17:23
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4.
El Consell Comarcal del Ripollès té com a competència prestar assistència
tècnica, jurídica ieconòmica als municipis, de conformitat amb allò que disposa l'article
28.1.a) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, amb la finalitat que en tots els municipis
del seu àmbit territorial es duguin a terme, amb nivells de qualitat homogenis, els serveis,
les activitats i les prestacions que, d'acord amb els articles 66 i 67 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, són de competència local.
5.
Els articles 227, 228 i l’apartat 10 de la Disposició Addicional 3ra de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), preveuen la possibilitat
d’acords entre les corporacions locals per dur a terme sistemes d’adquisició centralitzada.
L'article 116.5 de la LCSP preveu que si el finançament del contracte s'ha de realitzar
amb aportacions de diferent procedència, encara que es tracti d'òrgans d'una mateixa
Administració Pública, es tramitarà un únic expedient per l'òrgan de contractació al que
correspongui l'adjudicació del contracte, havent-se d'acreditar en l'expedient la plena
disponibilitat de totes les aportacions i determinar l'ordre del seu abonament, amb inclusió
d'una garantia per a la seva viabilitat.
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El preu màxim és de 32’5 €/hora, més 6,83 € corresponent al 21% d'IVA, que resulta un
import màxim de 39,33 €/hora, IVA inclòs. Aquest preu/hora, que té la naturalesa de
màxim, només pot ser millorat a la baixa i s'aplicarà durant tota la vigència del contracte.

D’altra banda, l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector
públic preveu que la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la competència
dels òrgans administratius, els organismes o les entitats públiques pot ésser encarregada
a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d’una altra
de diferent, sempre que entre les seves competències hi hagi aquestes activitats, per
raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per dur-la a terme. Així
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mateix, l’apartat 3.b) d’aquest article preveu que si l’òrgan, organisme o entitat pública
que rep l’encàrrec no pertany a la mateixa administració que el fa -com succeeix en
aquest cas que ens ocupa-, l’encàrrec s’ha de formalitzar mitjançant un conveni.
6.
[L’Ajuntament/Agència de Desenvolupament del Ripollès/Mancomunitat de la Vall
de Camprodon] ha tramès al Consell Comarcal l’escrit en el qual manifesta la voluntat
d’adherir-se a la contractació agregada del servei d’assistència i manteniment informàtics,
suport en el desplegament de l'administració electrònica i dels serveis del Consorci AOC,
a aprovar i formalitzar el corresponent conveni regulador i formula la sol·licitud que se li
presti el servei [...] hora/es setmanal/s, per un import màxim de 32,5 €/hora, sense IVA,
que resulta un preu de 39,33 €/hora, IVA inclòs.
Així mateix, manifesta que accepta la distribució d’hores setmanals, que consisteix en un
60% d’hores de servei presencial i en un 40% d’hores de servei en remot, i que es
compromet a abonar a l’empresa adjudicatària del contracte l’import que resulti de
l’adjudicació, i a dotar els pressupostos dels anys 2021 i 2022 per fer front a la despesa
derivada d’aquest contracte.
Ó (en el cas del Consorci de Benestar Social del Ripollès)
El Consorci de Benestar Social del Ripollès ha tramès al Consell Comarcal l’escrit en el
qual manifesta la voluntat d’adherir-se a la contractació agregada del servei d’assistència
i

Així mateix, es compromet a dotar els pressupostos dels exercicis 2021 i 2022, en
l’import que sigui necessari per a fer front a la despesa derivada de la contractació
agregada.
7.
En aquest marc legal i donada la predisposició a promoure i tramitar l’expedient de
contractació conjunta mostrada pel Consell Comarcal del Ripollès i el correlatiu interès i
la predisposició mostrats per diferents municipis i consorcis de la comarca, el Consell de
Govern del Consell Comarcal, en data 20 d’octubre de 2020, ha aprovat l’expedient de
licitació conjunta del servei d’assistència i manteniment informàtics, suport en el
desplegament de l'administració electrònica i dels serveis del Consorci AOC i els
corresponents plecs, mitjançant procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació i
regulació harmonitzada (EXP. 1707/2020).
S’adjunten a aquest conveni el Plec de clàusules administratives (PCAP) i el Plec de
prescripcions tècniques particulars (PPTP), reguladors de la contractació.
8.
L’encàrrec formulat al Consell Comarcal, consistent en dur a terme l’activitat
tècnica de tramitar l’expedient de licitació conjunta del servei d’assistència i manteniment
informàtics, suport en el desplegament de l'administració electrònica i dels serveis del
Consorci AOC, de conformitat amb el que determina l’apartat 3.b) de l’article 11 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic s’ha de formalitzar mitjançant
un conveni. En virtut de tot això, les parts subscriuen aquest conveni amb subjecció als
següents
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manteniment informàtics, suport en el desplegament de l'administració electrònica i dels
serveis del Consorci AOC, a aprovar i formalitzar el corresponent conveni regulador i
formula la sol·licitud que se li presti el servei durant 300 hores anuals, per un import
màxim de 22 €/hora sense IVA, que resulta un preu de 26,62 €/hora, IVA inclòs.

PACTES:
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Primer. Objecte del conveni
[L’Ajuntament/El Consorci/Mancomunitat] encarrega al Consell Comarcal del Ripollès la
tramitació de l’expedient de la contractació conjunta del servei d’assistència i
manteniment informàtics, suport en el desplegament de l'administració electrònica i dels
serveis del Consorci AOC, en benefici del propi Consell Comarcal i de tots aquells
municipis i consorcis de la comarca del Ripollès que s’hi han adherit -antecedent 2-.

Segon. Aprovació de la despesa
2.1. [L’Ajuntament/Consorci/Mancomunitat] es compromet a dotar els pressupostos dels
exercicis 2021 i 2022 en l’import que sigui necessari per fer front a la despesa derivada
de la contractació agregada del servei de manteniment informàtic, suport en el
desplegament de l’administració electrònica i dels serveis del consorci AOC, que en el
seu moment formalitzi el Consell Comarcal del Ripollès.
2.2. El contracte preveu un preu màxim hora de 32,5 €, més 6,83 € corresponent al 21%
d'IVA, que resulta un import total de 39,33 €/hora.
[L’ajuntament/Consorci/Mancomunitat] ha encomanat contractar [.....] hores a la setmana
que resulta [...] hores l’any -antecedent 3- de prestació del servei d’assistència i
manteniment informàtics, suport en el desplegament de l'administració electrònica i dels
serveis del Consorci AOC . En conseqüència, l’import màxim anual que li és repercutible i
que es compromet a dotar ascendeix l’import màxim anual de ............................ €, més

Ó (en el cas del Consorci de Benestar Social del Ripollès)
2.2. En el cas del Consorci de Benestar Social del Ripollès, el contracte preveu un preu
màxim hora de 22 €/hora sense IVA, que resulta un preu de 26,62 €/hora, IVA inclòs.
El Consorci de Benestar Social del Ripollès ha encomanat al Consell Comarcal contractar
300 hores anuals -antecedent 3- de prestació del servei d’assistència i manteniment
informàtics, suport en el desplegament de l'administració electrònica i dels serveis del
Consorci AOC. En conseqüència, l’import màxim anual que li és repercutible i que es
compromet a dotar ascendeix l’import màxim anual de 6.600 €, més 1.386 € corresponent
al 21 % d’IVA, que resulta l’import màxim total de 7.986 €, IVA inclòs.

Tercer. Obligacions de l’ens adscrit
Mitjançant la signatura d’aquest conveni, [l’Ajuntament/el Consorci/Mancomunitat] es
compromet a:
Assumir les condicions de l’objecte contractual tal com està definit en aquest
conveni i enels plecs reguladors de la contractació.
Acceptar íntegrament els plecs de clàusules administratives i de prescripcions
tècniques aprovades, així com les valoracions d’ofertes que s’efectuïn, les propostes
d’adjudicació i la resta de decisions preses per la mesa i l’òrgan de contractació.
Acceptar la realització unificada de la tramitació del procediment fins que
s’adjudiqui i posteriorment es formalitzi el contracte.
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.

............................ corresponent al 21 % d’IVA, que resulta l’import de ................ €, IVA
inclòs.
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Assumir les resolucions d’adjudicació en tots els seus termes i condicions, i la
perfecció del contracte en aquests mateixos termes i condicions.
Nomenar necessàriament una persona responsable del contracte que actuarà
com a interlocutora amb l’empresa adjudicatària i amb la persona designada com a
responsable de contracte pel Consell Comarcal.
Supervisar el compliment dels termes contractuals en el propi ens -fiscalitzant les
tasques de l'empresa que resulti adjudicatària- i realitzar un seguiment de l'execució
contractual, coordinadament amb el Consell Comarcal.
L’aprovació d’aquest conveni obliga a mantenir l’adhesió durant els dos anys
inicials de vigència del contracte en el termes pactats, a fi de garantir la seva viabilitat
econòmica. - Assumir el pagament de la despesa que li correspongui derivada per la
contractació del Servei durant el període de vigència del contracte.
Quart. Obligacions del Consell Comarcal
a) El Consell Comarcal del Ripollès adjudicarà el contracte a l’empresa que de
conformitat amb el procediment contractual que s’està tramitant, faci la millor oferta des
del punt de vista de qualitat-preu i formalitzarà el corresponent contracte.
b) El Consell Comarcal comunicarà a tots els ens adscrits a la licitació conjunta
l’adjudicació, formalització i contingut del contracte i l’inici de la prestació del servei.
c) El Consell Comarcal del Ripollès vetllarà el compliment dels termes contractualsfiscalitzant les tasques de l'empresa que resulti adjudicatària- i realitzarà un seguiment de
l'execució contractual. També actuarà com a interlocutor entre l’empresa adjudicatària i
els diferents ens adherits, per a tots els temes que siguin rellevants en la gestió del
servei.

5.1. La facturació derivada d’aquesta contractació conjunta es durà a terme de manera
segregada i l’empresa adjudicatària s’adreçarà als diferents municipis i resta d’ens
públics, com a titulars i responsables del pagament.
5.2. [L’Ajuntament/Consorci/Mancomunitat] pagarà les factures que emeti l’empresa
adjudicatària pel preu/hora que resulti del procediment de licitació conjunta que es tramiti.
El pagament del preu s’efectuarà mensualment de conformitat amb el que disposa la
clàusula 28 del PCAP i s’efectuaran dues liquidacions anuals dels serveis de més
efectivament prestats, si és el cas.
Ó (en el cas del Consorci de Benestar Social del Ripollès)
5.2. El Consorci de Benestar Social del Ripollès pagarà les factures mensuals que emeti
l’empresa adjudicatària com a resultat de dividir el pressupost anual per 12.
5.3. El pagament de les factures a l'empresa adjudicatària s’efectuarà en el termini màxim
de trenta dies, en compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen les mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials i d’acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre,
d’implus de la factura electrònica.
5.4. En cas que la corporació incompleixi el termini establert per als pagaments amb
l'adjudicatària, rebrà una penalització per la demora i, a més, haurà de fer front als
interessos corresponents.
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Sisè. Vigència del conveni
6.1. La vigència d’aquest conveni és des de la data de la seva formalització fins a la data
de finalització de la vigència del contracte de serveis que es subscrigui, incloses les
seves possibles pròrrogues.
El contracte -clàusula 6 PCAP-, té un termini de vigència de 2 anys, podent-se prorrogar
per 2 anualitats més. Les pròrrogues s’hauran d’adoptar d’any en any, fins a un màxim de
4 anualitats, sempre que s’hagi procedit al preavís amb una antelació mínima de 2 mesos
abans de la finalització del contracte o de la pròrroga vigent. L’inici de la prestació del
servei es produirà a dia 1 del mes següent al de la data de la formalització del contracte.
6.2. En tot cas, l’aprovació d’aquest conveni obliga l’ens adscrit a la licitació conjunta a
mantenir l’adhesió durant els dos anys inicials de vigència del contracte, a fi de garantir la
seva viabilitat econòmica.
En el cas que [l’ajuntament/consorci/Mancomunitat] no vulgui continuar adherit a la
licitació agregada un cop transcorreguts els 2 anys de vigència del contracte, ho haurà de
comunicar formalment al Consell Comarcal 4 mesos abans de finalitzar aquest termini.

Setè. Responsable del contracte
7.1. El Consell Comarcal designa el tècnic d’administració electrònica de la corporació –
clàusula 25 PCAP-, com a responsable del contracte i, per tant, li correspondran les
següents funcions:

•
•
•

Supervisar, coordinadament amb els ens, l’execució del contracte i prendre les
decisions i dictar les instruccions necessàries per assegurar la correcta realització
de la prestació, d’acord amb les prescripcions tècniques particulars reguladores
del contracte i deixant de banda l’adopció de decisions que corresponguin a
l’atribució exclusiva de l’òrgan de contractació.
Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta
funció específica no correspongués a altres persones.
Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.
Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius
imputables al contractista.

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les
obligacions d’execució del contracte juntament amb l’oferta presentada i els plecs.
7.2. El responsable del contracte per part del Consell Comarcal farà les tasques de
seguiment i control dels acords contractuals amb l'empresa adjudicatària en general
(validació de factures, compliment de compromisos, incidències, etc.).
Això no obsta que s’implantaran els sistemes de seguiment i supervisió de l’execució del
contracte, a fi de garantir-ne el degut compliment i qualitat, que es detallen al pacte
següent.

Vuitè. Mecanismes de seguiment i control del contracte
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•

8.1. El responsable designat per [l’Ajuntament/Consorci/Mancomunitat] comunicarà al
responsable del Consell Comarcal del Ripollès les incidències que es derivin del
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desenvolupament de l’execució del contracte perquè en tingui coneixement i constància
administrativa per a una possible resolució.
8.2. El responsable del contracte del Consell Comarcal convocarà com a mínim una
reunió de seguiment anual (i en la mesura que sigui possible, dues) a la qual hauran
d’assistir els responsables del contracte designats pels repectius ens adherits.
Si es considera convenient es podrà requerir la presència del coordinador tècnic o
responsable del contracte de l’empresa adjudicatària.
S’efectuarà una reunió a l’inici de la vigència del contracte.
8.3. El Consell Comarcal trametrà anualment una enquesta de satisfacció als ens
adherits, a fi de poder fer el seguiment de la correcta prestació del servei.

Novè. 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.

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 cedides o comunicades als òrgans competents de l'Administració
pública i, si escau, a altres ens públics en els supòsits previstos legalment.
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/

Desè. Modificació del conveni
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La base jurídica que legitima el tractament de les dades personals és la formalització i
execució del present conveni.

Qualsevol modificació del conveni que es proposi, requerirà l’aprovació tant del Consell
Comarcal com de l’altra part subscrivent.
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Onzè. Extinció del conveni
Aquest conveni es podrà extingir per les causes següents:
a) perquè se n’hagi realitzat l’objecte o n’hagi expirat el termini.
b) per resolució, d’acord amb la clàusula anterior.
c) per mutu acord.
d) per qualsevol altra causa admissible en dret.
Dotzè. Jurisdicció competent
Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la jurisdicció
contenciosa administrativa conèixer de les qüestions litigioses que puguin sorgir en la
interpretació, modificació, resolució i efectes d’aquest conveni.
I, per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts subscriuen aquest
conveni per duplicat.
Ripoll, [...] de/d’[...] de 20[...]
[...], [...] de/d’[...] de 20[...]
PEL CONSELL COMARCAL

PER
L’AJUNTAMENT/CONSORCI
[DE/D’...]

El president

L’alcalde/essa / President/a”

Aprovat per 9 vots a favor (Alexandre Medrano Foz, Berta Yuste Gascon, Carles Cano
Sanchez, Carles Mateu Duran, Cosme Damia Moreno Hermoso, Joan Albamonte
Ventayol, Joaquim Roque Paret, Monica Sanjaume Colomer, Sara Mendez Font)
12.0.- INF_CI ADHESIO CONSORCI VIES VERDES DE GIRONA
ACORD D’ADHESIÓ AL CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA
Atès que el Consorci de les Vies Verdes de Girona és una entitat pública de
caràcter associatiu i de naturalesa institucional i local.
Segons els seus estatuts, s’entén per “vies verdes” aquelles infraestructures de
comunicació desenvolupades sobre trams ferroviaris desafectats del trànsit i sobre
camins de la natura destinats a usuaris no motoritzats, vianants, ciclistes o persones amb
mobilitat reduïda, que es poden utilitzar per a fins recreatius i per a desplaçaments entre
centres d’activitat.
Atès que el municipi de Ribes de Freser, dins la Vall de Ribes, està envoltat d’un entorn
inigualable i amb un potencial natural que permet desenvolupar polítiques de senderisme
i cicloturisme en el marc d’accions vinculades amb el gaudi familiar i lúdic sempre
protegint i preservant l’entorn que ens envolta.
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La secretària acctal. El/la

Essent Ribes un dels 19 municipis de la comarca del Ripollès, comarca que està
vinculada amb el consorci Vies Verdes i que la gran majoria de municipis que la
conformen estan treballant àmpliament per aconseguir el desenvolupament d’aquesta
xarxa pels seus municipis.
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Els estatuts del Consorci preveuen la possibilitat de que nous membres s'adhereixin a
l'ens per tal de poder establir amb més agilitat tot tipus de col·laboracions, bé siguin de
millora del traçat amb actuacions d'obra física, bé per poder realitzar tota la difusió que es
realitza dels recorreguts, tant des del mateix Consorci com de la mà de la Diputació de
Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava Girona.

Per tot l’exposat es proposa les aprovacions dels següents acords
Primer. Adherir-se, de conformitat amb l’article 313.2 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, al
Consorci de les Vies Verdes de Girona.
Segon. Aprovar els Estatuts que consten a l’expedient i publicats al Butlletí Oficial de la
Província de Girona, núm. 204, de 23 d’octubre de 2018 (última modificació).
Tercer. Sotmetre a informació pública aquest acord pel termini de 30 dies hàbils a
comptar des de l'endemà de la darrera publicació del present edicte al Butlletí Oficial de
la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d'anuncis de
l’Ajuntament, a efectes de possibles reclamacions
En el supòsit que durant el termini d’informació pública no es formulin al·legacions i/o
reclamacions a l’expedient, l’acord quedarà aprovat definitivament.

Aprovat per 9 vots a favor (Alexandre Medrano Foz, Berta Yuste Gascon, Carles Cano
Sanchez, Carles Mateu Duran, Cosme Damia Moreno Hermoso, Joan Albamonte
Ventayol, Joaquim Roque Paret, Monica Sanjaume Colomer, Sara Mendez Font)
13.0.- PUNTS FORA DE L'ORDRE DEL DIA PREVI DEBAT I VOTACIÓ
13.1.- PROP_ACORD INICI EXP EXPROPIACIO FORÇOSA MASSANA
Dictamen de la Comissió Informativa
Procediment: Expropiació Forçosa Declaració de Necessitat d'Ocupació
Assumpte:
Naturalesa de l'informe: [ ] Esborrany [ ] Provisional [x] Definitiu
Document signat per: l’Alcaldessa
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA
Atès que el bé objecte d’aquest expedient, va ser requisat i ocupat indeguda i il·lícitament
durant l’època franquista.
Atès que els actuals propietaris reclamen que se’ls reconegui la propietat privada
d’aquest terreny.
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Quart. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, l’alcaldessa/presidenta per a
la signatura de quants documents siguin necessaris per a l’execució del present acord

Atès l’informe de l’arquitecte municipal de data 16 de març de 2021,
literalment:
3
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“En base a la Provisió d'Alcaldia de data 09/03/2021, i vist l’informe emès per secretaria,
en relació a l'expedient d’expropiació forçosa mitjançant procediment general del be
referenciat, el tècnic que subscriu emet el següent:

INFORME

PRIMER. El be immoble objecte d’aquest expedient és el que es descriu a continuació:

-

Finca registral 1609 de Ribes de Freser (tom 1410, llibre 66, foli 174)
Superfície: 125’80 m2
Límit est: cremallera de Núria
Límit sud: carrer Fonderia que va a Massana
Límit oest: riu Segadell (antic llit del rio)
Límit nord: torrent Devasada
Referència cadastral: sense referència

SEGON. Aquest be immoble fou localitzat i detallat als informes tècnics municipals de
dates 25/06/2019 i 20/10/2020 de la següent manera:

“Analitzada la descripció literal de la finca, i reconeguts físicament els límits, es
conclou que la porció de terreny objecte de reclamació és una porció de sòl situat
en la zona d’aparcament públic situat en el carrer Fonderia, al costat del pont
Massana”:

Superposició cartografia 1/1000 vigent (font ICGC)
-
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-

“Aquests terrenys actualment estan classificats de sòl urbà i qualificats de sistema
viari, subzona aparcament, clau Xa. No estan inclosos en cap sector de
planejament ni polígon d’actuació urbanística”.
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Plànol d’ordenació Ribes de Fraser del POUP de la Vall de Ribes(O.2c)

Superposició ortofoto, vol de l’any 1956. S’observa una ocupació parcial dels terrenys.
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I es determinà una ocupació adscrita a vial públic com a mínim des de l’any 1956 i una total
ocupació a partir de l’any 1988 amb destí a aparcament públic:

Ortofoto (font ICGC) – vol del 1988. Els terrenys estan asfaltats i adscrits a sistema viari com a
aparcament.
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TERCER. De l’escrit de reclamació de propietat d’aquest be immoble que consta a
l’expedient se n’extreu:
-

Aquest terreny va ser requisat i ocupat indegudament i il·lícita durant l’època
franquista.
Els actuals propietaris (Sr. Xavier Garcia Costa i Sra. Júlia Vila Pous) han rebut
aquest be immoble en herència i pretenen que es repari la injustícia comesa en
aquella època.
La propietat sol·licita a l’actual Ajuntament democràtic que reconegui la propietat
privada d’aquest terreny i exerceixi el deure de restitució.

QUART. Analitzada i desestimada la propietat municipal d’aquest be immoble en base a
la seva adquisició per usucapió, atès que no es compleixen els terminis legislats per a tal
efecte, l’Ajuntament ha procedit a reconèixer la propietat privada d’aquest be immoble
mitjançant Decret d’alcaldia de data 11/02/2021.
CINQUÈ. El contingut dels punts anteriors deriva en la declaració implícita d’utilitat
pública d’aquest be immoble, en tant que terreny de propietat privada que resta inclòs
dins del sistema viari i està essent utilitzat com a aparcament públic com a mínim des de
l’any 1988.

SETÈ. Justificada en aquest informe la declaració d'utilitat pública d'aquest be immoble,
es pot resoldre sobre la necessitat concreta de la seva ocupació.
VUITÈ. El resum de dades a atendre en aquest expedient és el següent:
IDENTIFICACIÓ BE IMMOBLE I PROPIETAT
-

Finca registral 1609 de Ribes de Freser (tom 1410, llibre 66, foli 174)
Superfície: 125’80 m2
Límit est: cremallera de Núria
Límit sud: carrer Fonderia que va a Massana
Límit oest: riu Segadell (antic llit del rio)
Límit nord: torrent Devasada
Referència cadastral: sense referència
Titulars:
o Sra. Júlia Vila Pous: ple domini d’una meitat indivisa
o Sr. Xavier Garcia Costa: nua propietat d’una meitat indivisa
o Sra. Maria Carme Costa Vila: usdefruit d’una meitat indivisa
PLANEJAMENT APLICABLE I ÚS

-

Classificació del sòl: sòl urbà
Qualificació del sòl: sistema d’aparcaments (Xa)
Ús: aparcament públic (com a mínim des de l’any 1988) “
Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l'Informe de Secretaria de data
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SISÈ. Aquesta expropiació ha de regularitzar la històrica tinença a precari, per part de la
comunitat, d'aquest be immoble de propietat privada, propiciant el títol necessari que en
legitimi l'ocupació.

10 de març de 2021, es proposa al Ple l'adopció del següent
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ACORD
PRIMER. Estimar necessari l’inici d’expedient d’expropiació forçosa de la finca
registral 1609 de Ribes de Freser (tom 1410, llibre 66 i foli 174 amb l’objecte de legalitzar
l’ocupació que porta duent-se a terme des dels anys 4, considerant implícita la declaració
d'utilitat pública a l'efecte de la seva expropiació, de conformitat amb els articles 94 del
Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local i 10 de la Llei
d'Expropiació Forçosa de 16 de desembre de 1954.
SEGON. Aprovar la relació concreta, individualitzada dels béns a ocupar, i que
s'expressen al final d'aquest Acord.
TERCER. Procedir a la publicació d'aquest Acord en la forma a què es refereix
l'article 18 de la Llei d'Expropiació Forçosa, obrint informació pública durant un termini de
quinze dies en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de major circulació de la
Província, amb notificació personal als interessats, perquè els titulars de béns i drets
afectats puguin aportar per escrit quantes dades permetin la rectificació dels possibles
errors que s'estimin en la relació publicada o oposar-se a l'ocupació o disposició dels

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest
Ajuntament www.ajribesdefreser.cat
A l'efecte de l'esmena d'errors en la descripció material i legal dels béns, qualsevol
persona natural o jurídica podrà comparèixer al·legant quants antecedents o referències
estimi pertinents.
RELACIÓ DE BÉNS AFECTATS
— Identificació dels titulars:
o Sra. Júlia Vila Pous: ple domini d’una meitat indivisa
o Sr. Xavier Garcia Costa: nua propietat d’una meitat indivisa
o Sra. Maria Carme Costa Vila: usdefruit d’una meitat indivisa
— Descripció de la finca:
Finca registral 1609 de Ribes de Freser (tom 1410, llibre 66, foli 174)
Superfície: 125’80 m2
Límit est: cremallera de Núria
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béns i drets per motius de forma o fons, que han de fonamentar motivadament.

Límit sud: carrer Fonderia que va a Massana
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Límit oest: riu Segadell (antic llit del rio)
Límit nord: torrent Devasada
Referència cadastral: sense referència

Aprovat per 7 vots a favor (Alexandre Medrano Foz, Berta Yuste Gascon, Carles Cano
Sanchez, Carles Mateu Duran, Cosme Damia Moreno Hermoso, Joan Albamonte
Ventayol, Monica Sanjaume Colomer) i 2 abstencions (Joaquim Roque Paret, Sara
Mendez Font)
14.0.- PRECS I PREGUNTES
Es poden seguir a la gravació del Plenari.
Sense més assumptes a tractar, a les 09:03 hores s’aixeca la sessió que jo com a
secretaria en dono fe.
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