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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 24 DE MAIG DE 2021
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2021000004
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 24 de maig de 2021
Hora d’inici: 19:00 h
Hora de fi: 21:24 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
Amb veu i sense vot:

Aspectes a tenir en compte
La sessió Plenària de data 24 de maig de 2021 i les intervencions de la totalitat dels
regidors assistents, expedient X202100472 ha quedat enregistrada en el vídeo de la
sessió, i aquest està certificat i allotjat al servidor: NOVA ETAPA\ORGANS
MUNICIPALS\PLE\2021\24 de maig de 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, tot i advertint
que s’alterarà els punts de l’ordre del dia per seguir l’ordre establert en sessions anteriors.
1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
Sotmesa l´acta de la sessió anterior de data 22 de març de 2021 a consideració dels seus
membres, aquesta s´aprova per 7 vots a favor i 2 abstencions per part del grup municipal
Tots fem Ribes.
2.0.- DESPATX D'OFICI
3.0.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA

ACTS0006

AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico 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.

Han excusat la seva absència:

Es dona compte dels Decrets d´Alcaldia compresos entre el número 175 i el decret 276,
ambdós inclosos
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4.0.- RATIFICAR DECRETS D'ALCALDIA
4.1.- Ratificar decret 2021DECR000212 - DEC INF ANUAL INTERVENCIO
SESSIÓ ORDINÀRIA
PLE
Data: 24 de maig de 2021
Àrea: SERVEIS ECONÒMICS I TRESORERIA
Aprovat Per 9 Vots A Favor (Monica Sanjaume
Colomer, Joan Albamonte Ventayol, Berta Yuste
Gascon, Cosme Damia Moreno Hermoso, Carles
Mateu Duran, Joaquim Roque Paret, Sara Mendez
Font, Alexandre Medrano Foz, Carles Cano
Sanchez)
Per Unanimitat

Títol de l’acord:
Ratificar decret 2021DECR000212 - DEC INF ANUAL INTERVENCIO
Text de l’acord:
DECRET D’ALCALIDA
Dació de compte de l’Informe anual emès per la Intervenció general de Ajuntament
de Ribes de Freser, relatiu a les resolucions adoptades pel president/alcalde de
l’entitat local contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de la
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, les principals anomalies en
matèria d’ingressos, els informes d’omissió de la funció interventora i els resultats
del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa, de l’exercici
2020
D’acord amb els articles 218.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el
que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i 15.6 del
Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del control intern a
les entitats del sector públic local (RCIL), l’òrgan interventor, en ocasió de la dació de
compte de la liquidació del pressupost, ha d’elevar al ple l’informe anual de totes les
resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions
efectuades o, si s’escau, a l’opinió de l’òrgan competent de l’administració que tingui la
tutela financera al qual s’hagi sol·licitat informe, així com un resum de les principals
anomalies detectades en matèria d’ingressos.
ACTS0006

AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER
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Expedient núm. X2021000364
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A més, l’article 28.2 del RCIL estableix que els informes d’omissió de la funció
interventora emesos durant l’exercici s’han d’incloure, també, en l’esmentat informe anual
que s’ha d’elevar al ple.
Finalment, en compliment de l’article 27.2 del RCIL, en un punt addicional de l’informe
anual s’han d’incloure els resultats obtinguts del control dels comptes a justificar i de les
bestretes de caixa fixa.
D’acord amb els esmentats articles 218.1 del TRLRHL i 15.6 del RCIL, i atès que la
liquidació del pressupost ha estat aprovada per Resolució de data 8 de març de 2021 i es
va donar compte de la mateixa en la sessió Plenària de 22 de març de 2021.
Per tot això,
RESOLC:
Únic.- Donar-se per assabentat de l’informe anual de L’Ajuntament de Ribes de Freser
emès per part de la Intervenció general en data 13 d’abril de 2021, relatiu a les
resolucions adoptades per la presidenta de l’entitat local contràries a les objeccions
efectuades, les principals anomalies en matèria d’ingressos, els informes d’omissió de la
funció interventora i els resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de
caixa fixa, corresponent a l’exercici 2020, amb la informació que es transcriu tot seguit i
que es concreta en l’Annex I:

- S’han emès 397 informes de fiscalització o d’intervenció, dels quals cap és amb
objeccions, i per tant, no s’ha aprovat cap resolució i/o decret contrari a les
objeccions efectuades per la Intervenció.
2) Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a l’opinió de la
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
- No s’han emès informes de fiscalització o d’intervenció amb objeccions, i per tant, no
s’ha aprovat cap resolució i/o decret contrari a l’opinió de la Intervenció General de la
Generalitat de Catalunya.
3) Informes d’omissió de la funció interventora.
- No s’han emès informes d’omissió de la funció interventora.
4) Resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments a justificar.
- No s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius dels pagaments a
justificar.
5) Resultats del control dels comptes justificatius de les bestretes de caixa fixa.
- No s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius de les bestretes de
caixa fixa.
6) Resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos.
ACTS0006
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1) Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les
objeccions efectuades per la Intervenció.
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En haver-se substituït la fiscalització prèvia de drets i ingressos pel control inherent a
la presa de raó en comptabilitat, no s’han detectat anomalies en matèria d’ingressos
en l’exercici de la funció interventora.
7) Ratificar el present decret d’alcaldia en la propera sessió Plenària que se
celebri
ANNEX I – Detall de les resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a
les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de la Intervenció General de la
Generalitat de Catalunya, dels informes d’omissió de la funció interventora i/o dels
resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments a justificar i de les
bestretes de caixa fixa de l’exercici 2020

Aprovat per 9 vots a favor (Monica Sanjaume Colomer, Joan Albamonte Ventayol, Berta
Yuste Gascon, Cosme Damia Moreno Hermoso, Carles Mateu Duran, Joaquim Roque
Paret, Sara Mendez Font, Alexandre Medrano Foz, Carles Cano Sanchez)
4.2.- Ratificar decret 2021DECR000225 - DEC SOL ASSISTENCIA JURIDICA CA
ORANGE
SESSIÓ ORDINÀRIA
PLE
Data: 24 de maig de 2021
Àrea: SERVEIS TECNICS
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Aprovat Per 9 Vots A Favor (Monica Sanjaume
Colomer, Joan Albamonte Ventayol, Berta Yuste
Gascon, Cosme Damia Moreno Hermoso, Carles
Mateu Duran, Joaquim Roque Paret, Sara Mendez
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Font, Alexandre Medrano Foz, Carles Cano
Sanchez)
Per Unanimitat
Expedient núm. X2021000354

Títol de l’acord:
Ratificar decret 2021DECR000225 - DEC SOL ASSISTENCIA JURIDICA CA ORANGE
Text de l’acord:
Resolució d’Alcaldia
Expedient Núm.: X2021000354
Assumpte: Sol·licitar a la Diputació de Girona l’assistència jurídica per a la defensa
judicial en el recurs contenciós-administratiu núm. 313/2020
RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

Atès que, d’acord amb l’article 48 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa (LJCA), escau trametre l’expedient administratiu al
Jutjat en el termini de vint dies a comptar de la notificació de l’ofici esmentat.
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC) escau comparèixer-hi i, en
conseqüència, designar lletrat/lletrada perquè es faci càrrec de la defensa de l’Ajuntament
de Ribes de Freser en aquest procediment.
La Diputació de Girona presta assistència jurídica en la seva modalitat de defensa judicial
a les entitats locals de la demarcació de Girona en els procediments en els quals
aquestes entitats en siguin part.
Com que aquest Ajuntament no disposa dels mitjans necessaris per defensar
adequadament els seus interessos, es considera oportú sol·licitar-li assistència i nomenar
el lletrat/la lletrada que designi la Diputació per dur a terme la defensa i direcció tècnica
de l’Ajuntament de Ribes de Freser en el procediment esmentat.

ACTS0006

AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Comprovi l'autenticitat del document a
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El Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 2 de Girona, mitjançant escrit registrat d’entrada
en data 24 de març de 2021 ha citat a comparèixer a aquest Ajuntament en el recurs
ordinari núm. 313/2020 interposat per l’entitat ORANGE ESPAGNE, S.A. contra
L’AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER.

En virtut de tot això, i en ús de les facultats que tinc conferides per l’article 53.1.k) del Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, i en el mateix sentit, l’article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, l’Alcaldia pot exercir accions judicials i
administratives i la defensa de l’Ajuntament en cas d’urgència, aquesta AlcaldiaPresidència:
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R E SO LC:
Primer.- Comparèixer davant el Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 2 de Girona en el
recurs ordinari núm. 313/2020 interposat per l’entitat ORANGE, contra L’AJUNTAMENT
DE RIBES DE FRESER.
Segon.- Remetre al Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 2 de Girona còpia compulsada
dels documents de l’expedient objecte del recurs interposat que obrin en poder d’aquest
Ajuntament.
Tercer.- Posar en coneixement que aquest ajuntament no compta amb Servei jurídic
propi o contractat mitjançant contracte de servei, ni compta amb advocats col·legiats en
exercici a la seva plantilla.
Quart.- Sol·licitar a la Diputació de Girona assistència jurídica consistent en la defensa
judicial en el procediment esmentat al punt primer i designar com a lletrat/lletrada el/la qui
nomeni la Diputació de Girona perquè representin la corporació i defensin els seus drets
en el recurs contenciós Administratiu ordinari núm. 313/2020.

Sisè.- Comunicar al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona que aquest
ajuntament no té coneixement de l’existència d’altres recursos contenciosos
administratius en els quals pugui concórrer els supòsits d’acumulació que preveu el
Capítol III del Títol III de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Setè.- Sotmetre el present Decret a ratificació del Ple a la propera sessió que es celebri.
Aprovat per 9 vots a favor (Monica Sanjaume Colomer, Joan Albamonte Ventayol, Berta
Yuste Gascon, Cosme Damia Moreno Hermoso, Carles Mateu Duran, Joaquim Roque
Paret, Sara Mendez Font, Alexandre Medrano Foz, Carles Cano Sanchez)
5.0.- DONAR COMPTE DEC APROV LIQ PRESSUPOST 2020
Donar compte del Decret d’aprovació de la liquidació del pressupost general de
l’Ajuntament de Ribes de Freser de l’exercici 2020
Tal i com estableix l’article 193.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDLeg 2/2004),
De la liquidació de cada un dels pressupostos que integren el pressupost general i dels
estats financers de les societats mercantils dependents de l’entitat, una vegada realitzada
la seva aprovació, es donarà compte al Ple en la primera sessió que celebrarà.
Caldrà remetre la còpia de la liquidació del pressuposts a l’Administració de l’Estat i a la
Generalitat abans de finalitzar el mes de març de l’exercici següent al que correspon.
ACTS0006

AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER
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Cinquè.- Comunicar al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona que aquest
ajuntament no té coneixement de la existència de possibles tercers interessats que hagin
de ser notificats per comparèixer a les presents actuacions. EN CAS DE NO EXISTIR
TERCERS INTERESSATS

L’esmentada liquidació es va aprovar mitjançant decret d’alcaldia el passat 8 de març de
2021. Seguidament es transcriu la resolució:
6

ÓRGANO

EXPEDIENTE

ACTA_PLE

RECURSOS HUMANS

X2021000472

Codi Segur de Verificació: b56705d8-aa43-4843-a9b5-52c00f323617
Origen: Administració
Identificador documento original: ES_L01081000_2021_13426684
Data d'impressió: 27/07/2021 10:25:56
Pàgina 7 de 44

SIGNATURES

Ìb56705d8-aa43-4843-a9b5-52c00fÇ@D1RÎ

DOCUMENT

1.- Loida Valeros Cejas (TCAT) (Secretària - Interventora), 27/07/2021 08:46
2.- Mònica Sanjaume Colomer (TCAT) (Alcaldessa), 27/07/2021 08:51

“DECRET D’ALCALDIA
d’aprovació de la liquidació del pressupost general de l’Ajuntament de Ribes de
Freser de l’exercici 2020

Tal i com estableix l’article 191.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDLeg 2/2004), el
pressupost de cada exercici es liquidarà, quant a la recaptació de drets i al pagament
d’obligacions, el 31 de desembre de l’any natural corresponent, quedant a càrrec de la
Tresoreria local els ingressos i els pagaments pendents.
La liquidació del pressupost s’haurà de confeccionar abans del primer de març de
l’exercici següent, tal i com determinen l’article 191.3 del RDLeg 2/2004 i l’article 89.2 del
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol
sisè de la Llei reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.
La liquidació del pressupost ha de posar de manifest, de conformitat amb l’article 93.1 del
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril:
a)

Així mateix, com a conseqüència de la liquidació del pressupost, s’hauran de determinar
els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de
desembre, el resultat pressupostari de l’exercici, els romanents de crèdit i el romanent de
tresoreria (art. 93.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril).
Per tot això, vist l’informe de control permanent no planificable relatiu a la liquidació del
pressupost de l’Ajuntament de Ribes de Freser de conformitat amb les atribucions que
em confereix la vigent legislació de règim local (article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
de Bases de règim local),
RESOLC
PRIMER. Aprovar la liquidació del pressupost general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament
de Ribes de Freser, de conformitat amb el detall que s’indica a continuació:
1. Liquidació del pressupost de despeses
1.1. Resum

ACTS0006

AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER
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b)

Respecte el pressupost de despeses i per a cada aplicació pressupostària, els crèdits
inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i
compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els pagaments
realitzats.
Respecte el pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, les previsions inicials, les
seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, així
com els recaptats nets.
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Descripció

Import

Crèdits inicials

4.099.024,95

Modificacions de despeses

1.441.882,43

Crèdits definitius

5.540.907,38

Despeses autoritzades

4.839.044,71

Despeses compromeses

4.785.496,58

Obligacions reconegudes

4.253.896,69

Operacions de corrent

3.301.614,07
Inversions reals

361.712,68

Transferències de capital

0,00

Operacions de capital

361.712,68
Actius financers

0,00

Passius financers

590.569,94

Operacions financeres

590.569,94

Pagaments ordenats

4.032.580,14

Pagaments realitzats

4.025.567,42

Reintegrament de pagaments

5.601,11

Pagaments líquids

4.019.966,31

Obligacions pendents de pagament

221.316,55

Pagaments ordenats pendents pagar

7.012,72

1.2. Detall d’execució per capítols
Crèdits
inicials

M o dificacio ns
de crèdit

Crèdits to tals
co nsignats

Despeses
auto ritzades

Despeses
co mpro meses

Obligacio ns
reco negudes

P agaments
o rdenats

Reintegrament
de pagaments

P agaments
líquids

Obligacio ns
pendents de
pagament

P agaments
o rdenats
pendents de
pagar

1

653.263,31

-2.698,63

650.564,68

604.649,19

604.649,19

604.649,19

604.649,19

915,86

604.649,19

0,00

0,00

2

2.155.592,40

118.515,96

2.274.108,36

2.270.031,04

2.267.182,91

2.195.098,85

2.084.825,70

3.635,98

2.077.812,98

110.273,15

7.012,72

3

17.790,77

0,00

17.790,77

8.369,50

8.369,50

8.369,50

8.369,50

22,94

8.369,50

0,00

0,00

4

502.498,05

66.666,10

569.164,15

555.144,97

504.444,97

493.496,53

468.071,89

100,00

468.071,89

25.424,64

0,00

5

12.000,00

-12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

676.299,18

514.701,34

1.191.000,52

810.280,07

810.280,07

361.712,68

276.093,92

0,00

276.093,92

85.618,76

0,00

7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

926,33

0,00

0,00

0,00

9

78.581,24

756.697,66

835.278,90

590.569,94

590.569,94

590.569,94

590.569,94

0,00

590.569,94

0,00

0,00

T o tal

4.099.024,95

1.441.882,43

5.540.907,38

4.839.044,71

4.785.496,58

4.253.896,69

4.032.580,14

5.601,11

4.025.567,42

221.316,55

7.012,72

2. Liquidació del pressupost d’ingressos
2.1. Resum
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Descripció

Import

Previsions inicials

4.099.024,95

Modificacions d’ingressos

1.441.882,43

Previsions definitives

5.540.907,38

Drets reconeguts totals

4.194.516,85

Drets anul·lats

60.825,39

Drets cancel.lats

0,00

Drets reconeguts nets

4.133.691,46

Operacions de corrent

3.576.531,36

Alienació d'inversions reals

0,00

Transferències de capital

140.541,99

Operacions de capital

140.541,99
Actius financers

0,00

Passius financers

416.618,11

Operacions financeres

416.618,11

Drets recaptats

3.388.791,94

Devolució d’ingressos

60.825,39

Recaptació líquida

3.327.966,55

Drets pendents de cobrament

805.724,91

ACTS0006

AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER
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2.2. Detall d’execució per capítols
Capíto l

P revisio ns
inicials

To tal
mo dificacio ns

P revisio ns
to tals

Drets
reco neguts
to tals

Drets anul·lats

Drets
cancel·lats

Drets
reco neguts
nets

Drets
recaptats

Devo lució
d'ingresso s

Recaptació
líquida

Drets
pendents de
co brament
557.515,93

1

1.253.147,23

0,00

1.253.147,23

1.244.240,54

47.182,29

0,00

1.197.058,25

686.724,61

47.182,29

639.542,32

2

29.000,00

0,00

29.000,00

24.883,29

0,00

0,00

24.883,29

24.883,29

0,00

24.883,29

0,00

3

1.194.579,86

10.763,73

1.205.343,59

1.188.974,77

3.142,47

0,00

1.185.832,30

1.087.470,41

3.142,47

1.084.327,94

101.504,36

4

911.539,32

18.261,93

929.801,25

1.109.894,43

10.500,63

0,00

1.099.393,80

1.057.873,87

10.500,63

1.047.373,24

52.020,56

5

81.900,55

0,00

81.900,55

69.363,72

0,00

0,00

69.363,72

27.719,97

0,00

27.719,97

41.643,75

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

493.312,42

0,00

493.312,42

140.541,99

0,00

0,00

140.541,99

87.501,68

0,00

87.501,68

53.040,31

8

3.000,00

1.128.784,23

1.131.784,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

132.545,57

284.072,54

416.618,11

416.618,11

0,00

0,00

416.618,11

416.618,11

0,00

416.618,11

0,00

T o tal

4.099.024,95

1.441.882,43

5.540.907,38

4.194.516,85

60.825,39

0,00

4.133.691,46

3.388.791,94

60.825,39

3.327.966,55

805.724,91
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3. Magnituds pressupostàries
3.1. Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de desembre
Drets pendents de cobrament a 31 de desembre

Import

a. Drets pendents de cobrament exercici corrent

805.724,91

b. Drets pendents de cobrament exercicis tancat

222.171,12

Total (a+b)

1.027.896,03

Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre

Import

c. Obligacions pendents de pagament exercici corrent

228.329,27

d. Obligacions pendents de pagament exercicis tancats

31.131,61

Total (c+d)

259.460,88

3.2. Resultat pressupostari de l’exercici

Capítol

Descripció

Import

Capítol

Descripció

Import

1

IMPOSTOS DIRECTES

1.197.058,25

1

DESPESES PERSONAL

604.649,19
2.195.098,85

2

IMPOSTOS INDIRECTES

24.883,29

2

DESPESES CORRENTS

3

TAXES I ALTRES INGRESSOS

1.185.832,30

3

DESPESES FINANCERES

8.369,50

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

1.099.393,80

4

TRANSFERENCIES CORRENTS

493.496,53

5

INGRESSOS PATRIMONIALS

69.363,72

5

FONS DE CONTINGÈNCIA

0,00

+

a) INGRESSOS CORRENTS

3.576.531,36

-

a) DESPESES CORRENTS

3.301.614,07

6

ALIENACIÓ DE INVERSIONS REALS

0,00

6

INVERSIONS REALS

361.712,68

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

140.541,99

7

TRANSFERENCIES CAPITAL

0,00

+

b) INGRESSOS CAPITAL

140.541,99

-

b) DESPESES CAPITAL

361.712,68

+

TOTAL INGRESSOS NO
FINANCERS (a+b)

3.717.073,35

-

1) TOTAL DESPESES NO
FINANCERS (a+b)

3.663.326,75

8

c) ACTIUS FINANCERS

0,00

8

c) ACTIUS FINANCERS

0,00

9

d) PASSIUS FINANCERS

416.618,11

9

d) PASSIUS FINANCERS

590.569,94

+

TOTAL INGRESSOS FINANCERS
(c+d)

416.618,11

-

2) TOTAL DESPESES
FINANCERES (c+d)

590.569,94

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2)

-

120.205,23

AJUSTOS:
(+) 3.Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals
(+) 4.Desviacions de finançament negatives de l'exercici

112.616,99
-

612.401,65

(-) 5.Desviacions de finançament positives de l'exercici

385.472,80

II. TOTAL AJUSTOS (3+4-5)

339.545,84

219.340,61

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)

3.3. Romanents de crèdit
ACTS0006
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TOTAL DE ROMANENTS DE CRÈDIT

1.287.010,69

1. D'IMPOSSIBLE INCORPORACIÓ

310.869,20

2. D'INCORPORACIÓ OBLIGATÒRIA
(Projectes amb finançament afectat)

586.508,56

TOTAL ACUMULADES POSITIVES

3. SUSCEPTIBLES D'INCORPORACIÓ

389.632,93

a. Crèdits que derivin de crèdits extraordinaris i suplements de
crèdit, així com transferències de crèdit que hagin estat
autoritzats en l’últim trimestre de l’exercici.
b. Despeses compromeses
c. Operacions de capital (Cap. 6, 7, 8 i 9)
d. Crèdits autoritzats en funció de l’efectiva recaptació de
drets afectats

ACTS0006

3.4. Romanent de tresoreria
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Exercici
Descripció

Import

1. FONS LÍQUIDS

1.194.752,74

2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

1.079.738,91
(+) del Pressupost corrent

805.724,91

(+) de Pressupostos tancats

222.171,12

(+) d´Operacions no pressupostàries

51.842,88

3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT

361.809,69

(+) del Pressupost corrent

228.329,27

(+) de Pressupostos tancats

31.131,61

(+) d´Operacions no pressupostàries

102.348,81

4. PARTIDES PENDENTS D´APLICACIÓ

-600.927,00

(-) cobraments realitzats pendents d´aplicació definitiva

603.000,00

(+) pagaments realitzats pendents d´aplicació definitiva

2.073,00

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)

1.311.754,96

II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT

91.992,36
Quin criteri voleu aplicar?

III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT

Art. 193 LHL
586.508,56

IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES
GENERALS (I - II - III)

633.254,04

(-) Despeses pendents d’aplicació al pressupost (OPA)

0,00

(-) Obligacions pendents de pagament per devolució d’ingressos

0,30

(-) Romanent de tresoreria general per a incorporació de romanents

389.632,93

V. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES
GENERALS AJUSTAT

243.620,81

SEGON. Donar-ne compte al Ple de la corporació en la primera sessió ordinària que se
celebri.
TERCER. Trametre l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la Generalitat de
Catalunya.
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Donar compte
6.0.- MODIF CREDIT 05/2021 CREDIT EXTRAORDINARI
Considerant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici
següent, pels quals no existeix crèdit al vigent Pressupost de la Corporació, i atès que es
disposa de romanent líquid de Tresoreria segons els estats financers i comptables
resultants de la liquidació de l'exercici anterior.
Considerant que amb data 12 de maig de 2021, es va emetre Memòria de l'Alcalde
en la qual s'especificaven la modalitat de modificació del crèdit, el finançament de
l'operació i la seva justificació.
Considerant que amb data 12 de maig de 2021, es va emetre informe de
Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir.
Considerant que amb data 12 de maig de 2021, es va emetre informe
d'Intervenció pel qual es va informar favorablement la proposta d'Alcaldia i, amb data 12
de maig de 2021, es va elaborar Informe Intervenció sobre el càlcul de l'Estabilitat
Pressupostària.

següent
ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 05/2021,
en la modalitat de crèdit extraordinari, finançat amb càrrec al romanent líquid de
Tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici anterior, d'acord al següent detall:
Estat de despeses

ACTS0006
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Aplicació

Crèdits
inicials

Crèdit
extraordinari

Crèdits

Descripció

finals

Progr. Econòmica
171

61000

Parc infantil
Pg Guimerà

0,00

32.000,00 €

32.000,00 €

155

62300

Semàfor ctra
Puigcerdà

0,00

20.000,00 €

20.000,00 €

61902

Reposició de
voreres i
ferm dels
carrers

0,00

72.000,00 €

72.000,00 €

155

TOTAL

124.000,00 €

Aquesta modificació es finança amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria, en
els següents termes:

S

Descripció

Euros

Romanent líquid de tresoreria per
despeses generals

124.000,00 €

Aplicació: econòmica

Partida pressupostària
87000

TOTAL INGRESSOS
124.000,00 €

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí
Oficial de la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinarho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament
aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el
Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.
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Aprovat per 9 vots a favor (Monica Sanjaume Colomer, Joan Albamonte Ventayol, Berta
Yuste Gascon, Cosme Damia Moreno Hermoso, Carles Mateu Duran, Joaquim Roque
Paret, Sara Mendez Font, Alexandre Medrano Foz, Carles Cano Sanchez)
7.0.- MODIF CREDIT 06/2021 CREDIT EXTRAORDINARI
Considerant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici
següent pels quals no existeix crèdit al vigent Pressupost de la Corporació, i atès que cal
efectuar anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions del Pressupost vigent no
compromeses, les dotacions del qual s'estimen reduïbles sense pertorbació del respectiu
servei, segons queda justificat en la Memòria que acompanya a la present resolució.
Considerant que amb data 12 de maig de 2021, es va emetre Memòria de
l'Alcaldessa en la qual s'especificaven la modalitat de modificació del crèdit, el
finançament de l'operació i la seva justificació.
Considerant que amb data 12 de maig de 2021, es va emetre informe de
Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir.
Considerant que amb data 12 de maig de 2021, es va emetre informe
d'Intervenció pel qual es va informar favorablement la proposta d'Alcaldia i, amb data 12
Pressupostària.
Realitzada la tramitació legalment establerta, es proposa al Ple l'adopció del
següent
ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit núm. 06/2021,
del Pressupost en vigor en la modalitat de crèdit extraordinari, finançat mitjançant
anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions del Pressupost vigent no
compromeses, sense que es vegi pertorbat el respectiu servei, d'acord amb el següent
resum per capítols:
Altes en aplicacions de despeses

Aplicació
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de maig de 2021, es va elaborar Informe d'Intervenció sobre el càlcul de l'Estabilitat

Progr.

Econòmica

171

61000

Crèdits
inicials

Crèdit
Extraordinari

Crèdits

Descripció
Parc infantil
Pg Guimerà

0,00

38.000,00 €

38.000,00€
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TOTAL

38.000,00 €

Aquesta modificació es finança amb càrrec a anul·lacions o baixes de crèdits
d'altres aplicacions, en els següents termes:

Aplicació

Descripció

Crèdits
inicials

Baixes o
anul·lacions

Crèdits

Progr.

Econòmica

320

63206

Actuacions
escola

20.000,00 €

13.000,00 €

7.000,00 €

920

63700

Pressupostos
participatius

25.000,00 €

25.000,00 €

0,00 €

TOTAL
BAIXES

finals

38.000,00 €

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

Aprovat per 9 vots a favor (Monica Sanjaume Colomer, Joan Albamonte Ventayol, Berta
Yuste Gascon, Cosme Damia Moreno Hermoso, Carles Mateu Duran, Joaquim Roque
Paret, Sara Mendez Font, Alexandre Medrano Foz, Carles Cano Sanchez)
8.0.- PREU PUBLIC CASAL ESTIU
Considerant que amb data 24 de febrer de 2021 es va incoar expedient per a
l'establiment i ordenació de preus públics.
Considerant que amb data 28 d’abril de 2021 es va emetre informe de Secretaria
ACTS0006
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Considerant que amb data 6 de maig de 2021 es va elaborar per la Tècnica de
Turisme, la Memòria economicofinancera i s'ha redactat el corresponent Acord regulador.
Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l'Informe-proposta de Secretaria
de data 11 de maig de 2021, es proposa al Ple l'adopció del següent.
ACORD
PRIMER. Aprovar l'establiment de preus públics i l'Acord regulador del servei de
casal d’estiu per a infants i joves, segons consten en l'expedient.
SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant
exposició d'aquest en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la
Província.

Aprovat per 9 vots a favor (Monica Sanjaume Colomer, Joan Albamonte Ventayol, Berta
Yuste Gascon, Cosme Damia Moreno Hermoso, Carles Mateu Duran, Joaquim Roque
Paret, Sara Mendez Font, Alexandre Medrano Foz, Carles Cano Sanchez)
9.0.- PREU PUBLIC VENDA LLIBRE CENTENARI TREN
Considerant que amb data 3 de maig de 2021 es va incoar expedient per a

Considerant que amb data 5 de maig de 2021 es va emetre informe de Secretaria
sobre la legislació i el procediment a seguir.
Considerant que amb data 11 de maig de 2021 es va elaborar per la Tècnica de
Turisme, la Memòria economicofinancera i s'ha redactat el corresponent Acord regulador.
Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l'Informe-proposta de Secretaria
de data 11 de maig de 2021, es proposa al Ple l'adopció del següent.
ACORD
PRIMER. Aprovar l'establiment de preus públics i l'Acord regulador de la venda del
llibre “100 anys de l’arribada del tren a Ribes de Freser. Progrés i estiueig”, segons
consten en l'expedient.
SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant
exposició d'aquest en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la
Província.
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Aprovat per 9 vots a favor (Monica Sanjaume Colomer, Joan Albamonte Ventayol, Berta
Yuste Gascon, Cosme Damia Moreno Hermoso, Carles Mateu Duran, Joaquim Roque
Paret, Sara Mendez Font, Alexandre Medrano Foz, Carles Cano Sanchez)
10.0.- PREU PUBLIC UTILITZACIO PISTA DE PADEL
Considerant que amb data 14 de maig de 2021 es va incoar expedient per a
l'establiment i ordenació de preus públics.
Considerant que amb data 14 de maig de 2021 es va emetre informe de Secretaria
sobre la legislació i el procediment a seguir.
Considerant que amb data 14 de maig de 2021 es va elaborar per l’Arquitecte
municipal, la Memòria economicofinancera i s'ha redactat el corresponent Acord
regulador.
Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l'Informe-proposta de Secretaria
de data 17 de maig de 2021, es proposa al Ple l'adopció del següent.
ACORD
PRIMER. Aprovar l'establiment de preus públics i l'Acord regulador per a la

SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant
exposició d'aquest en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la
Província.
Aprovat per 9 vots a favor (Monica Sanjaume Colomer, Joan Albamonte Ventayol, Berta
Yuste Gascon, Cosme Damia Moreno Hermoso, Carles Mateu Duran, Joaquim Roque
Paret, Sara Mendez Font, Alexandre Medrano Foz, Carles Cano Sanchez)
11.0.- MODIF PLANTLLA 2021
RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER

LA

PLANTILLA

DE

PERSONAL

DE

I.- ANTECEDENTS DE FET
1.- L’Ajuntament de Ribes de Freser té vigent, aprovada definitivament, la següent
plantilla de personal, publicada al BOP de Girona d’1 de març de 2021:
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2.- Per necessitats organitzaves del servei han de ser amortitzades les places següents,
donat que no resulten necessàries als efectes dels interessos públics responsabilitat de
l’Ajuntament:
-

Una plaça vacant de personal funcionari, de l’Escala Administració Especial, Agent
del grup funcional C2.
Tres places de personal laboral de l’Escala d’Administració Especial, Personal
d’oficis, Peó de la Brigada, del grup AP.
Una plaça de personal laboral de l’Escala d’Administració Especial, Personal d’oficis,
Cap brigada del grup C2.

3.- Així mateix es creen les places següents:
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Una nova plaça de personal funcionari, de l’Escala d’Administració Especial Vigilant
del grup funcional AP.
Tres places de personal laboral de l’Escala d’Administració Especial, Personal
d’oficis, Oficial d’oficis, del grup C2.
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- Una plaça de personal laboral de l’Escala d’Administració Especial, Personal d’oficis,
Encarregat del grup C1.
II.- FONAMENTS JURÍDICS
1.- Es conseqüència del principi d’autonomia municipal reconegut a l’article 140 de la
Constitució, la competència sobre l’autoorganització dels ens locals tal com estableix
l’article 4art de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL)
i l’article 8, núm. 1, del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
(MCAT), aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
L’autoorganització s’exerceix servint els interessos públics que els són encomanats i
d’acord al principi d’eficàcia, en virtut de l’article 6 LBRL i l’article 7, núm. 1 LMCAT.
2.- En l’àmbit del personal al servei dels ens locals, les facultats d’autoorganització es
desenvolupen a través de la plantilla i relació de llocs de treball (articles 283 i següents
LMCAT).
L’entitat local ha d’aprovar anualment la plantilla en la mateixa sessió en que s’aprovi el
pressupost. Un exemplar de la plantilla amb el total de les retribucions del personal que
se’n dedueixi i de la relació de llocs de treball serà un dels documents que integren el
pressupost (article 26 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament
del personal al servei dels ens locals).
S’han tingut presents els articles 69 i 72 de l’EBEP, i l’article 22.3.i) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, de Bases del règim local, els articles 291 i 294 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya,
acreditant-se el compliment dels requeriments exigits pels articles 18, núm. 3 i 4 i 19, de
la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos generals de l’Estat per l’any 2021.
3.- Tant l’acord relatiu a la l’aprovació de la plantilla, com l’acord relatiu a l’aprovació de la
relació de llocs de treball, donat que tenen un contingut econòmic esdevingut per la
naturalesa jurídica pressupostària del primer i l’impacte en les retribucions
complementàries en el segon, exigeixen ambdós la fiscalització prèvia per part de l’òrgan
interventor, d’acord amb allò establert a l’article 214, núm. 2, a) de la Llei reguladora de
les hisendes locals, Text refós aprovat per RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març i a l’article
7, núm. 1 del RD 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern de les entitats del sector públic local.
D’acord amb l’informe de Secretaria i el d’Intervenció, la modificació actual no vulnera les
limitacions previstes a l’article 19, Set de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de
Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2021, en relació amb l’article 126 del Text
refós de règim local, aprovat per RD Legislatiu 781/1986, de 13 d’abril, donat que la
creació de noves places ve precedida d’una plaça amortitzada respectant així l’equilibri
pressupostari.
4.- Tant la plantilla com la RLT tenen naturalesa jurídica d’actes administratius amb
pluralitat de destinataris, tal com ha establert al Jurisprudència a partir de la sentència del
Tribunal Suprem de 5 de febrer de 2014. Malgrat aquesta naturalesa, el procediment per
la modificació de la plantilla exigeix la mateixa tramitació que l’aprovació del pressupost o
de les seves modificacions: article 126.3 del Text refós aprovat per RD legislatiu
781/1986, de 18 d’abril.
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5.- És competència del Ple l’aprovació de la plantilla de personal: l’article 22, núm. 2, j)
LBRL i article 54, núm. 1, k) LMCAT.
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1.- Loida Valeros Cejas (TCAT) (Secretària - Interventora), 27/07/2021 08:46
2.- Mònica Sanjaume Colomer (TCAT) (Alcaldessa), 27/07/2021 08:51

Pels motius anteriors es sotmet a dictamen de la Comissió Informativa pel seu debat i
votació al Ple de la corporació l’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer.- MODIFICAR inicialment la plantilla de personal de l’Ajuntament de Ribes de
Freser per l’any 2021:
PLANTILLA FUNCIONARIS
DENOMINACIÓ
I. AMB HABILITACIÓ CARÀCTER NACIONAL
I.1. SECRETARIA-INTERVENCIÓ
II. ESCALA ADMINISTRACIÓ GENERAL
II.1 SUBESCALA TÈCNICA
II.2 SUBESCALA ADMINISTRATIVA
III. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
III.1 SUBESCALA TÈCNICA
III.1.1 ARQUITECTE
III.1.2 ARQUITECTE TÈCNIC
III.2 SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS
III.2.1 AGENT POLICIA LOCAL
III.3.1 VIGILANT POLICIA LOCAL
TOTAL PLANTILLA FUNCIONARI

PLANTILLA LABORALS
DENOMINACIÓ
I. ADMINISTRACIÓ GENERAL
I.1 TÈCNIC TURISME
I.2 ADMINISTRATIU SERVEIS GENERALS
I.3 AUXILIAR ADMINISTRATIU
I.4 AUXILIAR BIBLIOTECA
II ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
II.1 PERSONAL OFICIS
II.1.1 CAP BRIGADA
II.1.2 ENCARREGAT BRIGADA
II.1.2 PEÓ BRIGADA
II.1.3 OFICIAL D'OFICIS
II.1.4 COORDINADORA NETEJA
II.1.5 PEÓ NETEJA
TOTAL PLANTILLA FUNCIONARI

PLACES

VACANTS

AMORTITZAR

GRUP

1

1

A1

1
2

1
1

A1
C1

1
1

1
1

A1
A2

2
1
9

1
1
7

PLACES

TOTAL PLANTILLA PERSONAL 2021

1
1
2
1

VACANTS

1

C2
AP

1

AMORTITZAR

1
1
2

GRUP
A2
C1
C2
C2

1
1
5
3
1
3
18

1
2
1
1
3
11

3

27

18

5

C2
C1
AP
C2
AP
AP

4

1.- L’amortització de les següents places:
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Una plaça vacant de personal funcionari, de l’Escala Administració Especial, Agent
del grup funcional C2.
Tres places de personal laboral de l’Escala d’Administració Especial, Personal
d’oficis, Peó de la Brigada, del grup AP.
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Una plaça de personal laboral de l’Escala d’Administració Especial, Personal d’oficis,
Cap brigada del grup C2.

2.- La creació de les següents places:
-

Una nova plaça de personal funcionari, de l’Escala d’Administració Especial, Vigilant
del grup funcional AP.
- Tres places de personal laboral de l’Escala d’Administració Especial, Personal
d’oficis, Oficial d’oficis, del grup C2.
- Una plaça de personal laboral de l’Escala d’Administració Especial, Personal d’oficis,
Encarregat del grup C1.
Segon.- Sotmetre l’acord anterior a informació pública per termini de quinze dies, a quins
efectes es publicarà anunci al Butlletí oficial de la província de Girona, als efectes de que
els interessats puguin examinar-la i, en el seu cas, presentar reclamacions o al·legacions.
Aquell termini començarà a comptar des del dia següent a la publicació de l’anunci al
BOP.
Transcorregut aquell termini sense que s’hagin formulat reclamacions o al·legacions,
l’acord esdevindrà automàticament aprovat definitivament.
Cas que es formulin reclamacions o al·legacions s’hauran de resoldre pel Ple en el
termini d’un mes als efectes de la seva aprovació definitiva.

Aprovat per 7 vots a favor (Monica Sanjaume Colomer, Joan Albamonte Ventayol, Berta
Yuste Gascon, Cosme Damia Moreno Hermoso, Carles Mateu Duran, Alexandre
Medrano Foz, Carles Cano Sanchez) i 2 abstencions (Joaquim Roque Paret, Sara
Mendez Font)
12.0.- MODIF RLT 2021

RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE
L’AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER PER L’EXERCICI DE 2021.

Atès que la modificació de la plantilla de personal per l’exercici de 2021 inclou les
següents modificacions:
1.- L’amortització de les següents places:
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Tercer.- Aprovat definitivament l’acord, PUBLICAR-LO íntegrament al Butlletí oficial de la
província de Girona i al DOGC i així com al tauler d’edictes municipal i simultàniament,
remetre còpia a la Subdelegació del Govern a Girona.

Una plaça vacant de personal funcionari, de l’Escala Administració Especial, Agent
del grup funcional C2.
Tres places de personal laboral de l’Escala d’Administració Especial, Personal
d’oficis, Peó de la Brigada, del grup AP.
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Una plaça de personal laboral de l’Escala d’Administració Especial, Personal d’oficis,
Cap brigada del grup C2.

2.- La creació de les següents places:
-

Una nova plaça de personal funcionari, de l’Escala d’Administració Especial, Vigilant
del grup funcional AP.
- Tres places de personal laboral de l’Escala d’Administració Especial, Personal
d’oficis, Oficial d’oficis, del grup C2.
- Una plaça de personal laboral de l’Escala d’Administració Especial, Personal d’oficis,
Encarregat del grup C1.
Atès que la reorganització del servei de Policia comporta la creació d’un nou lloc de
treball de Vigilant, i l’amortització d’una dotació del lloc de treball d’Agent interí o en
pràctiques.
Atès que la reorganització del servei de la Brigada Municipal comporta la creació d’un nou
lloc de treball d’Oficial primera amb dotació de tres llocs de treball, grup C2 i la
modificació del lloc de treball de Cap de la Brigada Obra i Manteniment, grup C1.

Codi Lloc de
Treba l l
SG-SI-01

Denomi na ci ó

Ti pus
de

Grup

Dota ci ó

l l oc

Si s tema
provi s i ó

Ti pus
l l oc de
treba l l

Compl ement
Des tí

Compl ement
es pecífi c

Secretari/a - Interventor/a

F

A1

1

FHE

S

22

Acumul a ci ó

Arqui tecte/a 50%

F

A1

1

C

N

30

497,25 €

SG-TAG-01 Tècni c/a Administració General

F

A1

1

C

S

22

856,63 €

AE-TAE-01
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Atès que la relació de llocs de treball ha d’adequar-se a la plantilla incloent els llocs de
treball equivalents a les places de nova creació, la relació de llocs de treball per al 2021
quedaria així:

SG-PE-01

Tècni c/a Turisme

L

A2

1

C

C

16

642,07 €

AG-AD-01

Admi nistratiu/va Serveis tècnics

F

C1

1

C

N

16

312,00 €

AE-PE-01

Arqui tecte/a Tècnic 60%

F

A2

1

C

N

18

460,02 €

AG-AD-02

Admi nistratiu/va Comptable

L

C1

1

C

N

16

325,00 €

AE-BO-07

Ca p bri gada obra i manteniment

L

C1

1

C

C

18

487,50 €

AG-AD-03

Admi nistratiu/va de Serveis generals

F

C1

1

C

N

16

350,92 €

AG-AX-02

Aux. Admi nistratiu/va OAC

L

C2

1

C

N

16

241,83 €

SG-AX-01

Aux. Admi nistratiu/va Oficina de Turisme

L

C2

1

C

N

16

247,00 €

AE-SP-01

Aux. Admi nistratiu/va Biblioteca 60%

L

C2

1

C

N

16

128,70 €

AE-SP-01

Agent i nterí o en pràctiques

F

C2

1

C

N

16

332,00 €
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Vi gi lant

AE-BO-03 a
05

Ofi ci al primera

AE-BO-01 a
02
Peó de l a Brigada

F

AP

1

C

N

14

254,39 €

L

C2

3

C

N

14

177,17 €

L

AP

2

C

N

14

177,17 €

AE-SN-04

Coordi nador/a neteja

L

AP

1

LLD

C

12

237,16 €

AE-SN-01

Peó neteja 100%

L

AP

1

C

N

12

147,17 €

AE-SN-02

Peó neteja 75%

L

AP

1

C

N

12

110,38 €

AE-SN-03

Peó neteja 40%

L

AP

1

C

N

12

63,93 €

Atès que és competència del Ple la modificació de la plantilla i de la RLT: article 52, núm.
2, j) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, pel qual s’aprova la
Llei municipal i de règim local de Catalunya. Donat que es tracta d’actes administratius
amb pluralitat de destinataris s’ha de publicar íntegrament al BOP i al DOGC.

Atès que per a la creació del lloc de treball de vigilant ha estat necessària l’elaboració de
la fitxa descriptiva corresponent, així com la valoració d’aquest lloc de treball nou, en que
s’ha seguit el mateix mètode emprat per a la valoració dels llocs de treball de l’Ajuntament
de Ribes de Freser, que va ser aprovada pel Ple de data 25 de gener de 2021, mitjançant
el manual de valoració de llocs de treball proporcionat per la Diputació de Barcelona, que
estableix un sistema quantitatiu o analític, que parteix de la descomposició del lloc de
treball en factors i elements comuns que estan presents, en un o altre grau, en tots els
llocs, determinant en cada cas la intensitat en què cada factor o element està present en
el contingut funcional de cadascun.
Els factors que es tenen en compte són els següents:
-

-

-
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Tanmateix, pel que fa al procediment, la modificació de la plantilla exigeix la mateixa
tramitació que l’aprovació del pressupost o de les seves modificacions: article 126.3 del
Text refós de les disposicions vigents en matèria de règim local, aprovat per RD legislatiu
781/1986, de 18 d’abril. Per contra, l’aprovació de la RLT i la seva modificació no exigeix
aquesta tramitació sinó la ordinària que correspon a un acte administratiu, tal com ho té
declarat el Tribunal Suprem des de la seva sentència de 14 de febrer de 2014.

Dificultat tècnica: fa referència al coneixement requerit per a exercir les funcions
pròpies d’un lloc, així com en l’esforç intel·lectual necessari per resoldre els
problemes que es presenten en el lloc de treball.
Responsabilitat: factor vinculat a la naturalesa de les responsabilitats encomanades
al lloc de treball, ja sigui pel comandament que ha d’exercir com per les diferents i
especials tasques assignades a determinats llocs.
Condicions de treball: com a consideració de l’espai físic, la manera i les possibles
conseqüències del desenvolupament d’algunes funcions, tant físiques com psicosocials.
Dedicació: en relació a la valoració de les diferents tipologies de jornada o distribució
horària del treball.
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Incompatibilitat: com la limitació en el desenvolupament d’activitats privades o
públiques diferents a les realitzades en el treball principal per a determinats llocs de
treball municipals.

Al resultat del mateix, s’ha proposat l’aplicació del valor multiplicador d’1,3 que va ser
aplicat a la referida valoració de llocs de treball de l’Ajuntament de Ribes, i aplicant la
mateixa proporcionalitat a la reducció aplicada a la resta de llocs de treball, resultant la
quantitat de 254,39 euros com a Complement Específic, que és correspon a un 66.33%
dels 383,50 euros resultants de l’aplicació del mètode de valoració.
En relació al Complement de destí s’ha establert un nivell 14, per tal d’equiparar aquest
lloc de treball a d’altres llocs de treball del grup AP de l’Ajuntament de Ribes de Freser.
Atès que la llei de pressupostos generals de l’estat per al 2021 (llei 11/2020, de 30 de
desembre) estableix en el seu Article 18.2. Dos:
“Dos. En el año 21 las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar un incremento global superior al 0,9 por ciento
respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2020, en términos de
homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que
respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.”

“Siete. Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio
de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional,
resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la
variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado
de consecución de los objetivos fijados al mismo.”
Aquesta disposició ha existit sempre en les lleis de pressupostos des que s ’hi estableixen
limitacions a l’increment retributiu dels funcionaris públics, per una raó evident d’equitat,
donat que les retribucions dels funcionaris pel que fa al lloc de treball han d’estar lligades
obligatòriament a la complexitat de funcions, tal com estableix el Text Refós de l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic (Reial Decret Legislatiu 5/2015) en el seu Article 24:
“La cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los
funcionarios se establecerán por las correspondientes leyes de cada
Administración Pública atendiendo, entre otros, a los siguientes factores:
(...)
b) La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad
exigible para el desempeño de determinados puestos de trabajo o las
condiciones en que se desarrolla el trabajo.”

Per tant la llei estableix, d’una banda, limitacions a l’increment general de retribucions,
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Per altre banda, el mateix article 18.2, en l’apartat Setè, estableix:

però això no suposa una prohibició absoluta a la modificació dels llocs de treball de
l'entitat local, ja que la norma preveu expressament com a excepció a l'esmentat límit de
creixement retributiu, les adequacions retributives que, amb caràcter singular i
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excepcional, resultin imprescindibles, i que es produeixin, entre altres, per la
modificació del contingut de el lloc de treball.
És a dir, que en aquells casos en què es modifiquin les condicions d'un lloc de treball o la
reclassificació de la mateixa que suposi una nova valoració de el lloc i per tant una
adequació retributiva, el límit de pujada salarial estarà exclòs i l'import aplic able a la
massa salarial total serà la que resulti d'aquesta nova valoració.
Aquestes mesures singulars i excepcionals pertanyen a l'àmbit de la potestat
d'autoorganització administrativa de les corporacions locals i pot generar increments
retributius superiors al límit de la LPGE; si bé, com que es tracta d'una excepció a la
norma, haurà d'interpretar de manera restrictiva i justificar-se en tot cas la seva
necessitat, com així ho exigeix l'article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases de règim local (LRBRL), quan disposa que les plantilles hauran de respondre als
principis de racionalitat, economia i 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.

Per tant, el límit de l'increment de la massa salarial de la LPGE, entenem que no suposa
una prohibició de l'adequació de les places existents a la plantilla de personal, ja que la
norma preveu expressament com a excepció a l'esmentat límit d'increment de
retribucions, els derivats de la variació del nombre d'efectius assignats a cada programa
que, per tant, podran generar increments retributius globals superiors a el límit establert
en la LPGE; encara que en l'expedient que es tramiti s'hauran de motivar les mesures
adoptades mitjançant l'anàlisi rigorosa de les necessitats i circumstàncies excepcionals
que hagin determinat la seva procedència, i justificar el compliment dels principis de
racionalitat, economia i eficiència, així com dels requisits derivats de la normativa local
esmentada i sobre estabilitat pressupostària.
En aquest sentit la STS de data 7-10-2009 (Recurs núm. 1506/2005), estima que encara
que s'hagi produït un increment en el capítol de personal, després de la valoració i
catalogació dels llocs, el mateix s'havia basat en una adequació de les retribucions a les
característiques de cada lloc de treball:

ACTS0006

AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico 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.

Per la seva banda, l'article 126 de el text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de Règim Local aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril
(TRRL), limita la possibilitat d'ampliació de les plantilles de personal als supòsits en què
l'increment de la despesa quedi compensat mitjançant la reducció d'altres unitats o
capítols de despeses corrents no ampliables, o quan l'increment de les dotacions sigui
conseqüència de l'establiment o ampliació de serveis de caràcter obligatori que resultin
imposats per disposicions legals.

“Enfront de la pretensió que s'anul·lés per entendre que infringia la Llei
23/2001, de 27 de desembre de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2002,
en la mesura que comportava increments retributius superiors a el 2%
respecte de l'any precedent, la sentència explica que, si bé suposa
efectivament un augment que oscil·la entre el 4% i el 5%, no per això ha de
considerar-se contrària a aquesta Llei. la raó d'això rau en què, per no
disposar amb anterioritat d'un instrument de gestió de personal, l'Ajuntament
va procedir a examinar la totalitat dels llocs de treball i a establir ex novo les
seves funcions realitzant, així mateix, una valoració econòmica de cada un”.
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Per això, segons aquesta doctrina jurisprudencial, al tractar-se d'una mesura de caràcter
singular i excepcional, justificaria l'aplicació de l'excepció a la Llei de pressupostos
generals de l'Estat, de manera que la dita modificació retributiva podrà suposar un
increment de la massa retributiva superior a el límit del 0,9% establert en la mateixa.
Pels motius anteriors, la Comissió informativa dictamina i proposa al Ple l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- MODIFICAR la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Ribes de Freser per
l’exercici de 2021:

Ti pus
de
l l oc

Grup

Dota ci ó

Secretari/a - Interventor/a

F

A1

1

FHE

Arqui tecte/a 50%

F

A1

1

SG-TAG-01 Tècni c/a Administració General

F

A1

Codi Lloc de

Denomi na ci ó

Treba l l
SG-SI-01
AE-TAE-01

Si s tema

Ti pus
l l oc de
treba l l

Compl ement

Compl ement

Des tí

es pecífi c

S

22

Acumul a ci ó

C

N

30

497,25 €

1

C

S

22

856,63 €

provi s i ó

SG-PE-01

Tècni c/a Turisme

L

A2

1

C

C

16

642,07 €

AG-AD-01

Admi nistratiu/va Serveis tècnics

F

C1

1

C

N

16

312,00 €

AE-PE-01

Arqui tecte/a Tècnic 60%

F

A2

1

C

N

18

460,02 €

AG-AD-02

Admi nistratiu/va Comptable

L

C1

1

C

N

16

325,00 €

AE-BO-07

Ca p bri gada obra i manteniment

L

C1

1

C

C

18

487,50 €

AG-AD-03

Admi nistratiu/va de Serveis generals

F

C1

1

C

N

16

350,92 €

AG-AX-02

Aux. Admi nistratiu/va OAC

L

C2

1

C

N

16

241,83 €

SG-AX-01

Aux. Admi nistratiu/va Oficina de Turisme

L

C2

1

C

N

16

247,00 €

AE-SP-01

Aux. Admi nistratiu/va Biblioteca 60%

L

C2

1

C

N

16

128,70 €

AE-SP-01

Agent i nterí o en pràctiques

F

C2

1

C

N

16

332,00 €

AE-SP-02

Vi gi lant

F

AP

1

C

N

14

254,39 €

L

C2

3

C

N

14

177,17 €

L

AP

2

C

N

14

177,17 €

AE-BO-03 a
05

Ofi ci al primera

AE-BO-01 a
02
Peó de l a Brigada
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AE-SN-04

Coordi nador/a neteja

L

AP

1

LLD

C

12

237,16 €

AE-SN-01

Peó neteja 100%

L

AP

1

C

N

12

147,17 €

AE-SN-02

Peó neteja 75%

L

AP

1

C

N

12

110,38 €
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Peó neteja 40%

L

AP

1

C

N

12

Segon.- Publicar íntegrament la relació de llocs de treball, junt amb la plantilla de
personal quan aquesta esdevingui aprovada definitivament, al Butlletí Oficial de la
Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Aprovat per 7 vots a favor (Monica Sanjaume Colomer, Joan Albamonte Ventayol, Berta
Yuste Gascon, Cosme Damia Moreno Hermoso, Carles Mateu Duran, Alexandre
Medrano Foz, Carles Cano Sanchez) i 2 abstencions (Joaquim Roque Paret, Sara
Mendez Font)
13.0.- OOFF NUM 22 TAXA SERVEI RESIDENCIA
Considerant que amb data 3 de maig de 2021, es va emetre informe de Secretaria en
relació amb el procediment i la Legislació aplicable per procedir a la modificació de
l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei de la residència
Considerant que amb data 6 de maig de 2021, es va emetre informe tècnic-econòmic
Es proposa al Ple l’adopció del següents
ACORDS

PRIMER. Aprovar la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la
prestació del servei de residència amb la redacció que a continuació es recull:
Ordenança fiscal núm. 22
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LA
RESIDÈNCIA
Article 1r. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.ñ) del Text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text
legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei de residència
assistida .
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de residència assistida,
quan les mateixes es realitzin pels serveis municipals
Article 3r. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·licitin la prestació del servei o
aquelles que resultin beneficiades o afectades per la realització de l’activitat dut a terme
per la residència.
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63,93 €

Article 4t. Quota tributària
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La quantia de la taxa es determina acollint-se als preus establerts per la Generalitat de
Catalunya els que són d’aplicació i que impliquen la seva regularització en el moment de
la seva publicació per la Generalitat.

Els imports que no depenen de la Generalitat, seran d’aplicació els preus que es detallen
en la present ordenança.

1. Quotes normals Residència assistida (per mes).
a) Residents a 01/01/2021: (segons preus de la Generalitat)

NIVELL ASSISTENCIAL

QUOTA

Baixa intensitat/dependència (Grau I)

1.384,88 €

Mitja intensitat/dependència (Grau II)

1.749,06 €

Alta intensitat/dependència (Grau III)

1.869,41 €

NIVELL ASSISTENCIAL

QUOTA

Baixa intensitat/dependència (Grau I)

1.384,88 €

Mitja intensitat/dependència (Grau II)

1.944,23 €

Alta intensitat/dependència (Grau III)

1.944,23 €

NOTA: Per calcular la contraprestació que haurà d’abonar l’usuari de les places
concertades, s’utilitzaran els criteris fixats pel corresponent Decret del Departament de
Benestar Social de la Generalitat de Catalunya i altres disposicions reglamentàries i es
regularitzaran d’ofici d’acord amb aquest.

2. Quota normal Residents d’estada temporal (segons preus de la Generalitat)
QUOTA
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) Nous ingressos a partir de l’entrada en vigor d’aquest modificació de l’ordenança
(segons preus de la Generalitat)

Per mes

1.944,23 €

Per dia

64,81 €
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3. Quotes complements/suplements (per mes):
QUOTA
Habitació individual

45,69 €

Habitació nova

91,36 €

4. Centre de dia per a la Vellesa: (segons preus de la Generalitat )
QUOTA
Per mes (de dilluns a divendres)

697,62 €

Per dia

23,25 €

NOTA: Per calcular la contraprestació que haurà d’abonar l’usuari de les places
concertades, s’utilitzaran els criteris fixats pel corresponent Decret del Departament de
Benestar Social de la Generalitat de Catalunya i altres disposicions reglamentàries i es
regularitzaran d’ofici d’acord amb aquest.

a) A la Residència:

QUOTA

Esmorzar

1,71 €

Dinar

5,98 €

Berenar

1,05 €

Sopar

4,69 €

Servei de menjador ( tots els àpats/dia )

13,43 €

A.1 Els residents privats podran sol·licitar mitjançant instància formalitzada a la recepció
de la residència, ( a partir del 15e dia d’ingrés hospitalari ) la devolució de dietes de
menjador (a raó de 5€/dia). La devolució procedirà des de el primer dia d’ingrés
hospitalari justificat.
A.2 Els residents subjectes a subvenció de la Generalitat només podran acollir-se
d’acord amb les següents condicions
1- el requisit 5.A.1 i el %
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5. Serveis de menjador:
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2- Amb el límit màxim d’aplicació del % de la dependència suportada per
l’usuari al 5€/dia
b) A domicili:
Els mateixos preus que a la Residència, més SAD (si cal).
6. Serveis d’atenció a domicili (preu €/hora):
QUOTA
Treballadora familiar (Atenció geriàtrica a domicili)

14,21 €

Suport/ajuda a la llar (Neteja)

12,45 €

Serveis especialitzats €/hora
(Fisioteràpia i rehabilitació, teràpia ocupacional)

26,55 €

NOTA: Es podran aplicar els xecs servei en les seves diferents modalitats (bàsic, neteja i
especialitzada), en aquesta prestació de serveis d’ajuda a domicili. Aquests xecs suposen
una reducció del 33% del cost normal, en el supòsit d’usuaris majors de 60 anys.

a) Serveis de podologia:
QUOTA
Cura

3,60 €

Tractament

6,08 €

b) Servei de perruqueria:
QUOTA
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7. Altres serveis complementaris oberts als usuaris de la Residència i Centre de
dia (increment IVA)

Rentar i tallar

8,19 €

Rentar i marcar

8,19 €

Rentar, tallar i marcar

14,35 €

Tenyir, rentar i marcar

27,42 €

Rentar i permanent

32,16 €

Depilació

3,13 €

c) Servei de dutxa:
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QUOTA
No assistida (hores a convenir)

2,71 €

Assistida (hores a convenir)

6,08 €

d) Activitats (€/sessió):
QUOTA
Teràpia ocupacional

6,80 €

Gimnàstica rehabilitadora (en grup)

6,80 €

Gimnàstica individualitzada (fisioteràpia rehabilitadora o teràpia
17,26 €
cognitiva)
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Els preus ( Generalitat ) es consideren vigents fins a la publicació per part de la
Generalitat de Catalunya de l’establiment dels nous preus . Les modificacions de les
tarifes corresponents a aquesta ordenança entraran en vigor en el mateix moment en
que entrin en vigor els nous preus establerts per la Generalitat, i es procedirà a la seva
regularització sense necessitat de modificació en l’ordenança fiscal .
Article 5è. Bonificacions
En el supòsit que un usuari no percebi cap prestació econòmica en funció del grau de
dependència, amb l´informe previ de serveis socials, se li podrà aplicar una quota
mensual bonificada de 1.384,88 euros.
Si excepcionalment un usuari no pot assumir el preu fixat pel Departament de
Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya ni la quota bonificada establerta
a l´apartat anterior, s´estudiarà el cas individualment i, previ informe de serveis socials, la
residència podrà assumir temporalment la financiació, tenint en compte que la quota
mensual no podrà ser en cap cas inferior a 650 euros.
Article 6è. Administració i cobrament
Els pagament de la taxa s’efectuarà mitjançant domiciliació bancària a favor de la
residència assistida de La Gent Gran de la Vall de Ribes, contra els càrrecs i rebuts
lliurats a l’efecte per la Tresoreria de la Residència durant el període impositiu
corresponent.

Pel que fa a la qualificació de les infraccions a la Ordenança, així com a la determinació
de sancions que corresponguin en cada cas, s'estarà al que disposa el Text Refós de la
Llei, reguladora de les hisendes locals, i supletòriament per la Llei General Tributària i les
disposicions que la complementen i desenvolupen.
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s'aplicarà el Text
Refós de la Llei, reguladora de les hisendes locals, i supletòriament, la Llei General
Tributària i les disposicions que la complementen i desenvolupen.

SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant exposició
d'aquest en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província,
per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-ho i
plantejar les reclamacions que estimin oportunes.

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest
Ajuntament

TERCER. Considerar, en el cas que no es presentessin reclamacions a l'expedient, en el
termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de l'article 17.3 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
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Article 7è.- Remissió normativa
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QUART. Facultar al Sr. Alcaldessa-Presidenta per subscriure els documents relacionats
amb aquest assumpte.

Aprovat per 7 vots a favor (Monica Sanjaume Colomer, Joan Albamonte Ventayol, Berta
Yuste Gascon, Cosme Damia Moreno Hermoso, Carles Mateu Duran, Joaquim Roque
Paret, Sara Mendez Font) i 2 vots en contra (Alexandre Medrano Foz, Carles Cano
Sanchez)
14.0.- CONVENI DESFIBRILADORS 2021
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ORGANISME DE SALUT PÚBLICA DE LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA I L'AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER SOBRE LA CESSIÓ
GRATUÏTA D’ÚS DE DESFIBRIL·LADORS I GESTIÓ DE LA SEVA XARXA A FAVOR
DE L’AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER
Vist el text del conveni a subscriure entre l’Ajuntament i DipSalut, Organisme de Salut
Pública de La Diputació de Girona, de la cessió gratuïta d’ús de desfibril·ladors i gestió de
la seva xarxa a favor de l’Ajuntament de Ribes de Freser.
Vist l’informe emès per la secretaria de la Corporació de data 22 de març de 2021 en
referència al contingut i a l’aprovació del mateix.

PRIMER.- APROVAR el conveni a subscriure entre l’Ajuntament i DipSalut, Organisme de
Salut Pública de La Diputació de Girona, de la cessió gratuïta d’ús de desfibril·ladors i
gestió de la seva xarxa a favor de l’Ajuntament, el contingut del qual s’adjunta a
continuació:

Secretaria
Expedient 2021/391/J030300

Conveni de cessió gratuïta d’ús de desfibril·ladors i gestió de la seva xarxa
a favor de l’Ajuntament de Ribes de Freser

Reunits
D’una part, la senyora Maria Puig i Ferrer, presidenta delegada de l'Organisme Autònom de Salut
Pública de la Diputació de Girona, assistida pel secretari de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i
Nouvilas.
I de l'altra, la Il·lma. Sra. Mònica Sanjaume i Colomer, alcaldessa de l’Ajuntament de Ribes de
Freser, assistida pel secretari municipal, senyor / per la secretària municipal, senyora
_____________ .
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És pel que es proposa al Plenari Municipal l ́adopció dels següents ACORDS:

Actuen
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La primera, en nom i representació de l'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació d e
Girona, en endavant Dipsalut, amb CIF Q1700565C, amb domicili al carrer Pic de Peguera, 15
(Edifici Jaume Casademont – Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona), 17003 Girona,
en virtut de les facultats que li atorga l'acord del Consell Rector d’11 de febrer de 2020 i d'acord
amb la delegació efectuada per Decret de la Presidència de la Diputació de Girona, en data 23 de
juliol de 2019.
La segona, en nom i representació de l’Ajuntament de Ribes de Freser, en endavant l’Ajuntament,
en ús de les atribucions que li atorga l’acord del Ple municipal de __________________.
Ambdues parts, en l'exercici de les funcions pròpies dels seus càrrecs, reconeixent-se mútua i plena
capacitat per atorgar el present conveni i a aquest efecte,
Manifesten i exposen

II. Que el programa Pm05 té com a objectiu implantar desfibril·ladors automàtics fixos i mòbils
arreu de la demarcació de Girona mitjançant la cessió d’ús gratuïta de desfibril·ladors lliures,
facilitar-ne l’ús i el manteniment, per cobrir esdeveniments que concentrin un nombre elevat de
persones, activitats de risc, poblacions de risc, actes esportius, socials i culturals, o per reforçar
zones en funció de les activitats d’estiu o hivern, creant una xarxa de desfibril·ladors que doni
cobertura a una necessitat de primer nivell com és rebre l’atenció medico-sanitària immediata en
cas de patir una aturada cardíaca.
III. Que els desfibril·ladors externs automàtics són classificats com aparells sanitaris i, com a tals,
obliguen el fabricant a complir estrictes normatives nacionals i internacionals que garanteixen la
màxima seguretat tant per a l’usuari com per al pacient que participen en el seu ús. Aquestes
normatives eximeixen tant a Dipsalut, com a propietària, com a tot ajuntament o persona usuària
de qualsevol responsabilitat respecte un possible mal funcionament de l’aparell.
IV. Que l’Ajuntament en exercici de les competències per a prestar els serveis mínims en matèria
de salut pública relatius a la gestió del risc per a la salut als equipaments públics i als llocs habitats
que li atribueixen la Llei 15/1990, d'ordenació sanitària de Catalunya, el Decret legislatiu 2/2003,
del 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i de
conformitat amb els articles 52 i 53 de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, va signar
amb Dipsalut un conveni de cessió d’ús, conservant-ne Dipsalut la propietat, dels aparells de la
xarxa de desfibril·ladors del municipi, composta per 3 desfibril·ladors fixos i 1 de mòbil.
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I. Que Dipsalut, organisme encarregat de realitzar funcions d’assistència i cooperació als municipis
de la demarcació de Girona en matèria de salut pública, va crear l’any 2009 el programa de
promoció de la salut Pm05 “Girona, territori cardioprotegit” que s’impulsa anualment en el marc
del Catàleg de Serveis, com una de les diferents actuacions que realitza, com és la protecció i
promoció de la salut d’acord amb el que disposa l’article 11 de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de
cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut i en aplicació de l’article 91 i 92, del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i demés normativa que sigui d’aplicació.

V. Que ambdues parts estant interessades a renovar i mantenir la cessió d’ús, de caràcter gratuït,
així com d’adequar la col·laboració per a la gestió de la xarxa de desfibril·ladors a la nova
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normativa vigent en matèria de convenis, d’acord amb la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic.
I per tot l’exposat i amb aquesta finalitat han convingut en formalitzar el present conveni amb
subjecció a les següents:

CLÀUSULES
Primer. Objecte i finalitat
L’objecte i finalitat d’aquest conveni és definir i establir els termes i condicions de la cessió d’ús
gratuïta dels béns propietat de Dipsalut que es detallen a la clàusula segona, a favor de
l’Ajuntament, el qual com a cessionari accepta.
També és objecte d’aquest conveni definir i establir les condicions per a la gestió de la xarxa dels
desfibril·ladors instal·lats en el terme municipal de l’Ajuntament, en el marc del desplegament del
programa Pm05 “Girona, territori cardioprotegit”.
Segona. Béns objecte de cessió




3 desfibril·ladors fixos PowerHeart G3 AED 9300
1 desfibril·lador mòbil PowerHeart G3 AED 9300

La cessió d’ús resta subjecta a que els béns cedits es destinin a l’ús i funcions que els són pròpies i
d’acord amb les condicions establertes en aquest conveni.
En cas que l’Ajuntament no compleixi amb aquestes finalitats i/o condicions d’ús sobre els béns
cedits, aquests revertiran automàticament de ple dret al patrimoni de Dipsalut, el qual tindrà dret
a rebre, si escau, el valor dels danys i perjudicis causats i el del detriment experimentat pels béns.
L’Ajuntament no resta en relació de dependència respecte a Dipsalut i l’ús dels desfibril·ladors és
gratuït i merament tolerat, d’acord amb el que disposa l’article 75.4 del Reglament de patrimoni
de les entitats locals regulat per Decret 336/1988.
L’emplaçament i localització dels desfibril·ladors fixos es pot consultar a través de la
georeferenciació que es detalla a continuació i es pot consultar a la web del programa
www.gironaterritoricardioprotegit.cat, així com a l’aplicació per a dispositius mòbil DEACAT.
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Els béns propietat de Dipsalut dels quals es cedeix el seu ús de manera gratuïta a favor de
l’Ajuntament, de conformitat amb els articles 75 i 76 del Decret 336/1998, de 17 d’octubre, pel
qual s’aprova el reglament de patrimoni dels ens locals, són els següents:

Ref.

Localització

410

42º 18' 18" N, 02º 10' 10" E

411

42º 18' 22" N, 02º 10' 03" E
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42º 18' 33" N, 02º 10' 13" E

Tercera. Obligacions i compromisos de Dipsalut
Per a la consecució de les finalitat i objectius d’aquest conveni, Dipsalut es compromet i obliga a:
a) Responsabilitzar-se de la gestió integral del control, la vigilància, la informació i el manteniment
de la xarxa de desfibril·ladors.
b) Realitzar el manteniment dels desfibril·ladors dins dels paràmetres següents:
b. 1. Assumir el cost de la mà d’obra del manteniment.
b.2. Assumir el cost dels desplaçaments que comporti el manteniment.
b.3. Revisar un cop l’any tots els desfibril·ladors per a la neteja i la constatació del bon estat
de tots els seus components amb la neteja interior i exterior de la cabina.
b.4. Substituir i/o reparar, tot assumint els costos, dels elements fungibles necessaris, en cas
d’incidència o avaria tècnica, dins del període de 24 hores posteriors a la incidència, per
garantir el ple funcionament del desfibril·lador i de tots els seus components, inclòs el canvi
de les bateries i els elèctrodes quan correspon.

b.6. Actualitzar el software dels desfibril·ladors, si escau, per al compliment de les
normatives vigents en cada moment.
b.7. Efectuar el canvi dels elèctrodes i les bateries un mes abans de la seva data de
caducitat.
b.8. Incloure els desfibril·ladors fixos en el sistema d’informació Aivianet per a realitzar-ne el
control i la vigilància remota, i així garantir que cabines i desfibril·ladors estan operatius i en
disposició de ser utilitzats.
c) Realitzar inspeccions als desfibril·ladors fixos i mòbils cedits al municipi. Si durant aquestes
inspeccions es detecten desperfectes que no estan compresos dins del servei de manteniment que
presta Dipsalut, s’atorgarà a l’Ajuntament un termini de 30 dies per a reparar-los i assumir-ne el
cost. Passat el termini, Dipsalut tornarà a inspeccionar els béns i si els desperfectes no han estat
reparats, podrà optar per la reversió dels béns, regulada en el pacte onzè.
d) Reposar, en la mesura que sigui possible, amb la cessió de nous desfibril·ladors, aquells aparells
que hagin estat sostrets o quedat inutilitzats com a conseqüència d’actes vandàlics, mitjançant la
formalització d’una nova addenda a aquest conveni. Les despeses que origini aquesta mena de
reparacions aniran a càrrec de l’Ajuntament.
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b.5. Substituir els elements necessaris dels desfibril·ladors, en cas d’utilització, garantint-ne
el ple funcionament.
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e) Proposar i oferir solucions alternatives a la connectivitat de veu i dades de les cabines amb els
centres de control i d’emergències, mentre l’Ajuntament no tingui resolta aquesta funcionalitat.
f) Proporcionar material de divulgació (vídeos, tríptics, espais radiofònics, bàners d'enllaç al web
de la iniciativa...) perquè es difonguin des dels canals de comunicació municipals com poden ser el
web corporatiu, publicacions editades per l'Ajuntament o mitjans de comunicació de titularitat
pública.
g) Oferir formació bàsica i continuada en l’ús de desfibril·ladors al personal designat per
l’Ajuntament, especialment primers intervinents, de conformitat amb el decret 151/2012, de 20 de
novembre pel qual s’estableixen els requisits per a la instal·lació i l’ús de desfibril·ladors externs
fora de l’àmbit sanitari i per a l’autorització d’entitats formadores en aquest ús.
h) Assumir, si així es sol·licita, la defensa jurídica de les persones que, com a conseqüència de l’ús
benintencionat d’un dels desfibril·ladors cedit, puguin ésser demandades.
Quarta. Obligacions i compromisos per part de l’Ajuntament
Per a la consecució de les finalitat i objectius del present conveni l’Ajuntament es compromet i
obliga a:

b. Mantenir els desfibril·ladors mòbils en els vehicles dels serveis d’emergència de primera
actuació (cotxes de la policia local, cotxes de protecció civil, etc.).
c. Assumir totes les despeses que es generin per un possible del canvi d’ubicació sol·licitat per
l’Ajuntament.
d. Autoritzar i assumir el cost, a requeriment de Dipsalut, dels canvis d’ubicació dels
desfibril·ladors fixos, atenent a criteris degudament justificats com ara vandalisme o modificacions
estructurals de l’equipament on es troba instal·lat i sempre que no perjudiqui el mapa
d’instal·lacions ja existents i es garanteixi el compliment dels requeriments tècnics d’instal·lació.
e. No modificar la ubicació dels béns cedits sense l'autorització expressa de Dipsalut durant el
termini de vigència d’aquest conveni, i formalitzar mitjançant la signatura d’una addenda a aquest
conveni, el canvi de la ubicació dels desfibril·ladors quan comporti una modificació de la GEO
localització o el nom del carrer on està localitzat.
f. Comunicar tant a Dipsalut com al servei tècnic qualsevol incidència que tingui lloc en el mu nicipi
relacionada amb els desfibril·ladors, mitjançant el telèfon 902 221 229 o el correu electrònic
incidencia@gironaterritoricardioprotegit.cat.
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a. Autoritzar la instal·lació dels desfibril·ladors fixos, preferiblement dins del domini públic local i,
si això no fos possible, en espais privats de pública concurrència i accessibles a la població les 24
hores del dia, 365 dies l’any.

g. Col·laborar i vetllar pel correcte funcionament i conservació dels desfibril·ladors, columnes i
cabines per tal de mantenir-ne l’estat òptim, el nivell màxim de seguretat, així com conservar-ne
l’estètica i la funcionalitat.
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h. Vetllar perquè la connexió a la xarxa elèctrica i a la xarxa de veu i dades estiguin operatives
amb l’objectiu de mantenir els nivells òptims de funcionament dels serveis de vigilància i connexió
als serveis de emergències dels desfibril·ladors fixos.
i. Inscriure el personal designat per l’Ajuntament als cursos de formació bàsica i continuada en l’ús
de desfibril·ladors organitzats per Dipsalut segons requereixi la normativa vigent.
j. Posar a disposició de Dipsalut les dades que fossin necessàries a fi i efecte de donar unitat i
cohesió als futurs estudis mèdics que preveu el pacte cinquè d’aquest conveni.
k. Autoritzar, sense que calgui avís previ, la intervenció del Servei Tècnic que realitza la gestió i
vigilància necessària per al manteniment dels desfibril·ladors fixos i mòbils.
l. Assumir econòmicament les avaries que afectin qualsevol dels components (desfibril·lador,
cabina o columna) produïdes per l’ús inadequat, accions vandàliques, accidents diversos, pujades
d’alta tensió elèctrica o inclemències meteorològiques.
m. Facilitar els requeriments tècnics i materials necessaris (punt de llum, espais...) per al
desenvolupament d’actes de sensibilització, difusió i formació en l’ús de desfibril·ladors que
Dipsalut organitzi.

o. Fer constar, en tot acte de publicitat, informació o difusió en general de l’ Ajuntament relatius a
l’objecte d’aquest conveni, la col·laboració de Dipsalut amb els anagrames corresponents, com a
cedent dels béns.
p. Convidar a Dipsalut als actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest conveni per tal de
que nomeni un/a representant, coordinant-se amb Dipsalut per a la realització de qualsevol acció
de caràcter protocol·lari.
q. Contractar la corresponent pòlissa d’assegurança contra robatoris nominant com a beneficiari a
Dipsalut
Cinquena. Obligacions específiques respecte a futurs estudis mèdics
Dipsalut podrà a posar a disposició de tercers les dades mèdiques anonimitzades que quedin
dipositades en cada desfibril·lador en ocasió del seu ús amb la finalitat de realitzar estudis de
recerca mèdica que contribueixen a la possible millora de la supervivència de pacients amb
aturada cardíaca.
Si fruit de l’esmentat estudi o d’altra evidència científica, o pel propi desenvolupament de la
tecnologia, es posa de relleu la necessitat d’adequar el projecte, Dipsalut i l’Ajuntament iniciarien
els canvis i adaptacions necessàries per a dur-los a terme i, si s’escau, es comprometen a
formalitzar-les mitjançant les corresponents addendes.
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n. Assumir les despeses derivades de la resolució de les incidències tècniques sempre i quan
aquestes no estiguin cobertes per la garantia dels aparells.
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Sisena. Règim econòmic
El valor econòmic dels desfibril·ladors cedits per Dipsalut és el següent:

Tipus de desfibril·lador

Cost / unitat
(sense IVA)

Núm.
d’unitats

Total
(sense IVA)

Fix

2.700,00 €

3

8.100,00 €

Mòbil

1.000,00 €

1

1.000,00 €

Així mateix, cadascuna de les parts haurà de fer front a les despeses derivades de les obligacions
contingudes a les clàusules tercera i quarta d’aquest conveni, segons s’hi estipula.
Setena. Durada
La vigència d'aquest conveni s’estableix en quatre (4) anys a comptar des de la data de la seva
signatura.

Un cop finalitzat aquest termini, Dipsalut es compromet a estudiar i proposar a l’Ajuntament les
opcions més viables del manteniment i el subministrament dels recanvis dels desfibril·ladors i els
seus components.
Vuitena. Mesures de seguretat, confidencialitat i protecció de dades
Cada part tractarà les dades personals dels representants o interlocutors de l’altra part com a
Responsable del Tractament en el sentit de l’article 4.7 del Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades
(Reglament general de protecció de dades o RGPD).
La finalitat del tractament serà gestionar el conveni i portar a terme les actuacions que se’n
deriven. La legitimació del tractament té el seu fonament en les relacions jurídiques formalitzades
per mitjà d’aquest document (art. 6.1.b RGPD). Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament
general de protecció de dades (accés a les dades, rectificació, portabilitat, supressió, sol·licitar-ne
la limitació del tractament i oposició) cada part es podrà adreçar a l’altra a les referències i
adreces que figuren a l’encapçalament del present conveni.
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En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst a l’apartat anterior, els signants
del conveni en poden acordar unànimement la pròrroga per un període de fins a quatre anys
addicionals o la seva extinció.

Les dades (imatge) que s’obtinguin pel funcionament del sistema de vídeo o fotografia que s’activa
per l’extracció del desfibril·lador de la cabina seran responsabilitat de Dipsalut en els termes de
l’article 4.7 del Reglament general de protecció de dades. Mitjançant textos informatius clarament
visibles s’informarà als usuaris de la captació de les imatges, de la responsabilitat del tractament
de les dades i l’exercici dels drets per part de les persones interessades en compliment del RGPD i
de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
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digitals. Correspondrà a Dipsalut, com a responsable del tractament, indicar la informació que hi
ha de figurar i la manera de presentar-la. L’Ajuntament podrà sol·licitar accés a les imatges de la
càmera dels desfibril·ladors mitjançant petició de l’alcalde al correu electrònic del servei tècnic que
Dipsalut posa a disposició dels ajuntaments.
Les parts es comprometen a guardar estricte secret de tota aquella informació a la qual tingui
accés i al compliment de totes aquelles mesures tècniques i organitzatives que s’estableixin per
garantir la confidencialitat. En conseqüència es comprometen a no divulgar a questa informació a
terceres persones senes el consentiment exprés i per escrit de les altres parts.
Novena. Comissió de seguiment
En el termini màxim de dos mesos des de la formalització del present conveni, es constituirà una
comissió paritària, constituïda per un representant designat per cadascuna de les parts.
Aquesta Comissió vetllarà pel desenvolupament i la consecució de les finalitats establertes i
s'encarregarà de l'intercanvi d'informació i de l'elaboració d'informes d'avaluació i de valoració
pertinents.

Desena. Modificacions del conveni
A instancià de qualsevol de les parts signatàries o de la comissió de seguiment es podrà acordar la
modificació del contingut del present conveni la qual requerirà l’acord unànime d’ambdues parts.
Aquesta modificació es formalitzarà amb una addenda al conveni.
Onzena. Causes d’extinció i reversió del bé
1. Causes d’extinció
Aquest Conveni podrà finalitzar per les causes següents:
a) Per venciment del seu termini de vigència.
b) Per mutu acord entre les dues entitats que signen.
c) Per reclamació del bé per part de Dipsalut amb el requeriment previ a l’Ajuntament amb un mes
d'antelació. L’Ajuntament respon de tots els perjudicis que s'originin al bé després d'haver-li estat
reclamat.
d) Per devolució del bé per part de l’Ajuntament.
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Es reunirà de forma ordinària una vegada a l'any i de forma extraordinària quan així ho estimi la
pròpia Comissió o a instància de qualsevol d’ambdues parts. Les decisions requeriran acord
unànime.
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e) Per destinació del bé a una altra finalitat.
f) Per incompliment greu dels pactes del Conveni, especialment pel que fa a les obligacions i
compromisos d’ambdues de les parts. Aquest incompliment comportarà assumir per cadascuna
de les parts les despeses i perjudicis que generi a l’altre part.
g) Per la impossibilitat legal o material, sobrevinguda de donar compliment a l’objecte del conveni.
2. Reversió dels béns
Un cop finalitzat el conveni o en cas que l’Ajuntament incompleixi les seves obligacions, els
desfibril·ladors cedits hauran de retornar a la propietat de Dipsalut. El procediment i termini per
procedir a la reversió seran fixats per Dipsalut.
Tanmateix les parts podran acordar que, un cop finalitzat el conveni, els desfibril·ladors es
mantinguin en el municipi cas que hi hagi la voluntat de signar un nou conveni de cessió d’ús a
precari d’aquests béns a favor de l’Ajuntament. En aquest cas no procedirà la reversió dels béns.

De conformitat amb l’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
el present conveni té naturalesa administrativa i, en conseqüència, per a la resolució de les
qüestions litigioses que es puguin produir sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes,
que no s’hagin pogut resoldre’s en el si de la comissió de seguiment o mitjançant la mediació i
l’arbitratge, un cop esgotada la via administrativa, seran resoltes per la jurisdicció contenciosa
administrativa.

Disposició final. Fi de la vigència del Conveni signat.
Per mutu acord de les parts, a partir de l’entrada en vigor d’aquest conveni resta sense efecte el
conveni de cessió anterior, si n’hi hagués, signat entre ambdues parts, conservant Dipsalut la
propietat dels aparells de la xarxa de desfibril·ladors del municipi, composta per 3 desfibril·ladors
fixos i 1 de mòbil, malgrat que, per la renovació continguda en aquest conveni, els béns
continuaran essent cedits per al seu ús per part de l’Ajuntament.
I en prova de conformitat, les parts signen aquest document en les dates corresponents a les
respectives signatures electròniques, essent aplicable a efectes de vigència del conveni la més
recent.”
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Dotzena. Règim jurídic

SEGON.-Publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i trametrela 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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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 a l’Organisme de Salut Pública de La Diputació de
Girona, 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 (Monica Sanjaume Colomer, Joan Albamonte Ventayol, Berta
Yuste Gascon, Cosme Damia Moreno Hermoso, Carles Mateu Duran, Joaquim Roque
Paret, Sara Mendez Font, Alexandre Medrano Foz, Carles Cano Sanchez)
15.0.- FORA DE L'ORDRE DEL DIA
S’aprova per unanimitat incloure el punt de la modificació de l’ordenança reguladora de la
convivència ciutadana a l’ordre del dia.
15.1.- PROP_ACORD MODIF ORDENANÇA REGULADORA DE LA CONVIVÈNCIA
CIUTADANA

En data 25 de març de 2021 es dicta provisió d’Alcaldia per a la tramitació de l’ordenança
municipal reguladora de policia i bon govern.
En data 26 de març la secretària municipal emet informe jurídic.
En data 12 d’abril es realitza el tràmit de consulta prèvia durant el termini de deu en el
termes del art. 133 de la LPACAP.
Consta a l’expedient certificat de secretaria de data 11 de maig de 2021 que certifica que
durant l’esmentat termini no s’han presentat opinions.
La secretaria emet informe conforme la proposta d’ordenança s’adequa a la legislació
vigent i no hi ha cap impediment per aprovar-la.
Realitzada la tramitació corresponent i vista la competència del Ple, en virtut dels articles
22.2.d), 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 178
del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 63 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les
Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, es proposa al mateix
l'adopció del següent,
ACORDS
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de
convivència ciutadana i civisme en els termes en què figura en l'expedient.
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TERCER. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats i d'aquells veïns o
Associacions que hagin exercit la iniciativa per a la formació de l'Ordenança, per un
termini mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la
Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de
comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la Corporació, perquè aquests
puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions i els suggeriments que estimin
pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es
considerarà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés pel Ple.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest
Ajuntament
QUART. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es
considerarà aprovada definitivament sense necessitat d'acord exprés pel Ple i l’Acord
d'aprovació definitiva tàcita de l'Ordenança, amb el text íntegre d'aquesta, es publicarà
per al seu general coneixement en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí
Oficial de la Província.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest
Ajuntament.

Comunitat Autònoma, en el termini de quinze dies, la certificació que acrediti l'elevació a
definitiva de l'aprovació inicial, així com còpia íntegra autenticada.
CINQUÈ. Facultar a l’Alcaldessa per subscriure i signar tota classe de documents
relacionats amb aquest assumpte.
Aprovat per 9 vots a favor (Monica Sanjaume Colomer, Joan Albamonte Ventayol, Berta
Yuste Gascon, Cosme Damia Moreno Hermoso, Carles Mateu Duran, Joaquim Roque
Paret, Sara Mendez Font, Alexandre Medrano Foz, Carles Cano Sanchez)
16.0.- PRECS I PREGUNTES

Sense més assumptes a tractar, a les 21:24 hores s’aixeca la sessió que jo com a
secretaria en dono fe.
Signat electrònicament
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A més, es remetrà a l'Administració de l'Estat i al Departament corresponent de la
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