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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 27 DE SETEMBRE DE
2021
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2021000006
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 27 de setembre de 2021
Hora d’inici: 19:05 h
Hora de fi: 20:37 h
Lloc: Telemàticament
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
Marta Matavera Taja, Secretària

Han excusat la seva absència:
Aspectes a tenir en compte:
La sessió Plenària de data 27 de setembre de 2021 i les intervencions de la totalitat dels
regidors assistents, expedient X202100772 ha quedat enregistrada en el vídeo de la
sessió, i aquest està certificat i allotjat al servidor: NOVA ETAPA\ORGANS
MUNICIPALS\PLE\2021\27 de setembre 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.
1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
Sotmesa l´acta de la sessió anterior de data 26 de juliol de 2021 a consideració dels seus
membres, aquesta s´aprova per unanimitat
2.0.- DESPATX D'OFICI
ACTS0006
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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Amb veu i sense vot:

3.0.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA
4
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Es dona compte dels Decrets d´Alcaldia compresos entre el número 372 i el decret 435,
ambdós inclosos
4.0.- RATIFICAR DECRETS D'ALCALDIA I ACORDS DE LA JGL
4.1.- RATIFICAR ACORD JGL NOM ESCOLA
RATIFICAR LA PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A LA NOVA DENOMINACIÓ DE
L’INSTITUT ESCOLA DE RIBES DE FRESER (Expedient X2021000732)
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 9 de setembre de 2021, el qual
es transcriu literalment a continuació:
“Arran de la creació de la Institut Escola de Ribes de Freser, com a conseqüència de la
unió de l’Escola Mare de Déu de Núria i de l’Institut Joan Triadú, resulta necessari
l’elecció d’un nou nom per l’Institut Escola de Ribes de Freser.
La modificació de la denominació específica dels centres d’educació secundària està
regulada a l’article 5 del Decret 199/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el reglament
orgànic dels centres docents públics que imparteixen educació secundària i formació
professional de grau superior, d’acord amb el que preveu la disposició transitòria quarta
del decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, que estableix el
següent:
“5.1 (...) La denominació específica pot ésser modificada a proposta del Consell escolar
del centre, que s'hi ha de mostrar favorable per una majoria de dos terços dels membres
que el constitueixen. La proposta de modificació s'acompanya d'un informe del consell
escolar en el qual es justifica la conveniència del canvi de denominació específica i s'hi
exposen els mèrits que concorren en la denominació proposada i de l'informe favorable
de l'Ajuntament on s'emplaça l'institut. Excepcionalment, el Departament d'Ensenyament
pot denegar la modificació de la denominació específica, quan concorrin circumstàncies
justificatives que així ho requereixin..(...)”.
D’acord amb això, el procediment, s’inicia, per part de l’Institut Escola, amb la
presentació de la documentació següent:
a) Sol·licitud de l’òrgan de govern de l’Institut per atribuir al centre una nova denominació
específica.
b) Certificació de l’acta del consell escolar on s’acorda proposar la modific ació de la
denominació i que aquesta s’ha adoptat per una majoria de dos terços dels membres que
els constitueixen.
c) Informe del consell escolar en el qual es justifica la conveniència del canvi i s’hi
exposen els mèrits que concorren en la denominació proposada.
d) Certificació de l’Acord de la Junta de Govern Local o l’òrgan competent de
l’Ajuntament favorable a la modificació.
Un cop rebuda tota aquesta documentació i comprovat que la sol·licitud reuneix els
requisits establerts a la normativa al·ludida, es trametrà juntament amb la proposta de
resolució dels Serveis Territorials a la Direcció General de Centres Públics per a la seva
resolució i posterior publicació al DOGC.
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Vist el què estableix l’acta d’escrutini de la consulta popular per l’elecció del nou nom del
centre educatiu de Ribes de Freser, de data dimecres dia 21 de juliol a les 12h, segons la
qual la proposta de nom escollida per la ciutadania de Ribes de Freser ha estat Institut
Escola Vall de Ribes, amb un 57,4% dels vots.

Vist que el Consell Escolar, en sessió celebrada en data 22 de juliol, va aprovar per
unanimitat dels seus membres, que el nou Institut Escola de Ribes, rebés el nom d’Institut
Escola Vall de Ribes.
Per tot el què s’ha exposat, es proposa l’adopció del següent acord:
PRIMER. Informar favorablement l’acord adoptat per unanimitat pel Consell Escolar de
l’Institut Escola de Ribes de Freser, en la seva sessió celebrada en data 22 de juliol,
segons el qual el nom proposat pel centre és: Institut Escola Vall de Ribes, d’acord amb
el què estableix l’article 5 del Decret 199/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el
reglament orgànic dels centres docents públics que imparteixen educació secundària i
formació professional de grau superior, d’acord amb el que preveu la disposició transitòria
quarta del decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.
SEGON. Notificar l’adopció del present acord, a l’Institut Escola de Ribes de Freser, als
efectes de que puguin donar continuïtat a la tramitació de l’expedient, en els termes
exposats en els articles precedents.

És pel que es proposa al Plenari Municipal l´adopció dels següent ACORD:
PRIMER.- RATIFICAR l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 9 de
setembre de 2021 en la forma que consta a l´expedient.

Aprovat per 9 vots a favor (Alexandre Medrano Foz, Berta Yuste Gascon, Carles Cano
Sanchez, Carles Mateu Duran, Cosme Damia Moreno Hermoso, Joan Albamonte
Ventayol, Joaquim Roque Paret, Monica Sanjaume Colomer, Sara Mendez Font)
5.0.- APROVACIO COMPTE GENERAL
APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS DE L´AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER
CORRESPONENTS A L´EXERCICI ECONÒMIC DE 2020
Examinats per la Comissió Especial de Comptes d´aquesta Corporació els Comptes
Anuals corresponents a l´exercici de 2020, i en atenció als informes de l´expedient, dels
quals es desprèn que es troba conforme a dret.
Vist l’informe de la Comissió Informativa, s’amplia l’acord en l punt que segueix:
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TERCER. Ratificar l’adopció del present acord, en la propera sessió plenària que es
celebri. “

Vist que els Comptes Anuals del Pressupost d´aquesta Corporació, corresponent a
l´exercici 2020, amb els documents que el justifiquen ha estat exposat al públic durant el
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termini de QUINZE dies hàbils, és a dir, del dia 13 de juliol al 2 d’agost de 2021, ambdós
inclosos, sense que durant el període assenyalat, s´hagin formulat objeccions ni
observacions de cap tipus.
És pel que es proposa al Ple de la Corporació l´adopció dels següents ACORDS :
PRIMER.- APROVAR els Comptes Anuals de l´Ajuntament de Ribes de Freser,
corresponents a l´exercici 2020, en la forma que han estat presentats i rendits.
SEGON.- TRAMETRE la documentació dels Comptes Anuals d´aquest Ajuntament a la
Sindicatura de Comptes de Catalunya, de forma telemàtica a través de l´EACAT, en els
formats establerts en l´Acord del Ple de la Sindicatura del 23 de març de 2020 i publicats
en el DOGC número 8099, de 30 de març de 2020 i al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.

Aprovat per 7 vots a favor (Alexandre Medrano Foz, Berta Yuste Gascon, Carles Cano
Sanchez, Carles Mateu Duran, Cosme Damia Moreno Hermoso, Joan Albamonte
Ventayol, Monica Sanjaume Colomer) i 2 vots en contra (Joaquim Roque Paret, Sara
Mendez Font)
6.0.- MODIF CREDIT 08/2021 TRANSF PARTIDES DIF VINCULACIO JURIDICA

1. Per Decret de l’Alcaldia 2021DECR000427 de data 15 de setembre de 2021 s’inicia
l’expedient per a l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant transferència de crèdits
de partides de diferents vinculacions jurídiques.
2. Atès el decret d’Alcaldia de data 15 de setembre de 2021 en el qual s’aprova la
modificació del destí del préstec per inversions 2020.
3. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals no hi ha
en el pressupost ordinari actual consignació pressupostària suficient, cal tramitar
l’expedient de transferència de crèdits que s’ha de finançar mitjançant baixes d´altres
crèdits de partides de despeses que es poden minorar, amb subjecció a les disposicions
vigents:

330
155

TRANSFERÈNCIA POSITIVA
63201 MILLORA BALCÓ I FAÇANA CASAL DE CULTURA
63900 PLAÇA DE BRUGUERA

3.751,00
16.622,28

Aquestes despeses s´han de realitzar durant el present exercici econòmic i no poden
demorar-se a exercicis posteriors, si bé en el pressupost no existeix, en el seu estat de
despeses, crèdit suficient destinat a aquestes finalitats.
Increment en partides de despeses:
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APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST NÚMERO 08/2021 DE L´AJUNTAMENT
MITJANÇANT TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT.
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TRANSFERÈNCIA POSITIVA
63201 MILLORA BALCÓ I FAÇANA CASAL DE CULTURA
63900 PLAÇA DE BRUGUERA

3.751,00
16.622,28

Partides de despeses que es disminueixen:

171
231
231

TRANSFERÈNCIA NEGATIVA
63203 REFORMA LOCAL CALDERA RESIDÈNCIA
63204 PAVIMENT EXTERIOR RESIDÈNCIA
63302 CÀMARA FRIGORÍFICA RESIDÈNCIA

16.140,70
358,16
3.874,42

FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 179 i 180 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, i article 13 de les bases d´execució del pressupost.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna
despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la
corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, es pot regular, de
conformitat amb el que estableixin les bases d´execució del pressupost, una modificació
de crèdit per transferència de crèdits.

a) No afectaran als crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant l´exercici.
b) No podran minorar-se els crèdits que hagin sigut incrementats mitjançant
suplements o transferències, excepte quan afectin a crèdits de personal, ni els
crèdits incorporats com a conseqüència de romanents no compromisos
procedents d´exercicis tancats.
c) No incrementaran crèdits que a conseqüència d´altres transferències hagin sigut
objecte de disminució, excepte quan afectin a crèdits de personal.
4. Segons el que estableix l´article 13 de les Bases d´execució del pressupost,
l'aprovació de les transferència de crèdits en els Pressupostos de l'Ajuntament quan
afectin a partides de diferents grups de funció correspon al Ple de l'Ajuntament, Ilevat si
es tracta de despeses de personal que correspondrà a la Alcaldia.
Per tot el que s´acaba d´exposar, és pel que es proposa al Plenari Municipal, l´adopció
dels següents ACORDS:
PRIMER.APROVAR l’expedient de modificació de pressupost número 08/2021
mitjançant transferència de crèdits entre partides de despesa de diferent nivell de
vinculació jurídica, que cal finançar mitjançant baixa de partides de despesa del
pressupost vigent, tal i com s´indica en la part expositiva anterior.
SEGON.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província.
En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple
disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició
pública, per resoldre-les.
ACTS0006
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3.- Les transferència de crèdit estan subjectes a les següents limitacions:
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Aprovat per 9 vots a favor (Alexandre Medrano Foz, Berta Yuste Gascon, Carles Cano
Sanchez, Carles Mateu Duran, Cosme Damia Moreno Hermoso, Joan Albamonte
Ventayol, Joaquim Roque Paret, Monica Sanjaume Colomer, Sara Mendez Font)
7.0.- MODIF CREDIT 09/2021 SUPLEMENT DE CREDIT
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 o aquest no
és suficient, i atès que es disposa de romanent líquid de Tresoreria segons els estats
financers i comptables resultants de la liquidació de l'exercici anterior i que es pot minorar
partides del Pressupost,
Considerant que amb data 15 de setembre 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 15 de setembre 2021, es va emetre informe de
Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir.
Considerant que amb data 15 de setembre 2021, es va emetre informe
d'Intervenció pel qual es va informar favorablement la proposta d'Alcaldia.

ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 09/2021,
en la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent líquid de
Tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici anterior i amb baixa d’altres partides del
pressupost, d'acord al següent detall:
Suplement en aplicacions de despeses
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Realitzada la tramitació legalment establerta, es proposa al Ple l'adopció del
següent
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Aplicació

Descripció

Crèdits

Crèdits
anteriors

Suplement
finals

Progr.

Econòmica

920

12000

Retribucions
bàsiques
funcionaris

101.355,12€

5.235,45 €

106.590,57€

13000

Retribucions
bàsiques
laborals

173.938,95€

17.914,63€

191.853,58€

920

TOTAL

23.150,08 €

Aquesta modificació es finança, en els següents termes:
Baixa de crèdits

Progr.

Econòmica

320

63206

Descripció

Actuacions
escola

Crèdits

Crèdits
anteriors

Baixa

7.000,,00

3.086,06

finals

3.913,94

336

62201

Actuació en
20.000,00
monuments

4.000,00

16.000,00

336

62202

Conservació
Pont Coma

7.500,00

52.500,00

60.000,00

TOTAL

14.586,06 €

Romanent líquid de tresoreria

Descripció

Euros

Aplicació: econòmica

Partida pressupostària
87000
ACTS0006

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

Aplicació

Romanent líquid de tresoreria per despeses
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generals

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

Aprovat per 9 vots a favor (Alexandre Medrano Foz, Berta Yuste Gascon, Carles Cano
Sanchez, Carles Mateu Duran, Cosme Damia Moreno Hermoso, Joan Albamonte
Ventayol, Joaquim Roque Paret, Monica Sanjaume Colomer, Sara Mendez Font)
8.0.- CONVENI PROGRAMA HABITATGE MON RURAL
Atès que el Municipi de Ribes de Freser ha estat seleccionat per formar part de la prova
pilot del Programa de promoció de l’habitatge en el món rural.

Vist l’informe jurídic, redactat per la secretària-interventora, en relació a l’aprovació de
l’esmentat conveni.
Vista la proposta de Conveni de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, que es transcriu
literalment:
“Conveni de col•laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de
Ribes de Freser per la concessió d’una subvenció del Programa de promoció de
l’habitatge en el món rural.
REUNITS
D’una part, el senyor Jaume Fornt i Paradell, director de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, que actua en nom d’aquesta entitat, designat per ACORD GOV/93/2020, de 14 de
juliol, publicat al DOGC núm. 8178, de 16 de juliol de 2020, de conformitat amb les funcions
atribuïdes en l’article 7.3.e) de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya.
I d’una altra, la senyora Mònica Sanjaume i Colomer, alcaldessa de l’Ajuntament de Ribes de
Freser, que actua en nom i representació de l’esmentat Ajuntament, en ús de les funcions que
li atribueix l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, r eguladora de les bases de règim
local, i l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i de conformitat amb el Ple de l’Ajuntament, en
sessió celebrada el 1 febrer de 2021.
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Vista la memòria justificativa , redactada pel tècnic municipal, del Conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Ribes de Freser i l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya per a la concessió d’una subvenció del Programa de promoció de l’habitatge
en el món rural.

Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal per obligar -se i atorgar aquest
conveni, i a aquest efecte,
4

ÒRGAN

EXPEDIENT

ACTA_PLE

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA

X2021000772

Codi Segur de Verificació: 86ce02c1-b2e4-4ec6-945f-23eadcd90ce2
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_14735352
Data d'impressió: 04/01/2022 09:27:27
Pàgina 9 de 33

SIGNATURES

Ì86ce02c1-b2e4-4ec6-945f-23eadcd90ce2^Î

DOCUMENT

1.- Marta Matavera Tajà (TCAT) (Secretària - Interventora), 23/11/2021 15:22
2.- MÒNICA SANJAUME COLOMER (SIG) (Alcaldessa), 23/11/2021 18:54

EXPOSEN
I.- D’acord amb el que disposa l’article 2 de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya, l’Agència té com a objectiu executar i gestionar les polítiques
d’habitatge que són competència de la Generalitat de Catalunya, les quals s’han de
desenvolupar d’acord amb els principis de cooperació i col•laboració amb els ens locals, i en
concertació, si escau, amb altres ens de caràcter públic o privat.
II.- Per resolució TES/3422/2020, de 22 de desembre, es van aprovar les condicions d’accés
en regim de concurrència publica competitiva, per a la selecció de municipis de la prova pilot
del Programa de promoció de l’habitatge en el món rural .
III.- Per resolució de data 26 de maig de 2021 es va resoldre la selecció del municipis
sol•licitants, entres els quals consta l’Ajuntament de Ribes de Freser.
IV.- En aplicació de la base 1.3 de l’annex 1 de la Resolució TES/3422/2020, els Ajuntaments
seleccionats tenen dret a l’obtenció d’ una subvenció directa per les actuacions descrites a
l’apartat 2, amb els límits quantitatius establerts a l’apartat 7, que s’ instrumentarà mitjançant
la signatura d’un conveni .
V.- L’article 94, apartats 2 i 5 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, estableix que,
excepcionalment, es poden concedir directament subvencions sempre que s’acrediti la
impossibilitat de promoure la concurrència per les especificitats de l’ens subvencionat o de les
activitats a desenvolupar.

VII.- De conformitat amb l’article 108.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, “les administracions públiques
poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i amb els
organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, en l’àmbit de les
competències respectives, per a la consecució de finalitats d’interès comú”.
Altrament, l’article 109.3 de la mateixa Llei estableix que els convenis que comporten
l’atorgament d’una subvenció per part de les administracions pú bliques s’han d’ajustar a les
normes que regulen l’atorgament, sens perjudici de l’aplicació supletòria del que estableix
aquesta Llei.
VIII.- La concessió de subvencions es subjecta al règim de publicitat activa establert per
l’article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
De conformitat amb l’exposat, ambdues parts formalitzen aquest conveni, d’acord amb les
següents :
CLÀUSULES
Primera. Objecte
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VI.- L’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, ha regulat les diferents modalitats de justificació de
les subvencions. Concretament, el seu article 2.2 estableix que, a l’efecte del que disposa
aquesta Ordre, l’acte o conveni de concessió de subvencions directes tindrà el caràcter de
bases reguladores.

Aquest conveni té per objecte establir les condicions per les quals l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya concedeix una subvenció a l’Ajuntament de Ribes de Freser pel Programa de
promoció de l’habitatge en el món rural, d’acord amb l’establert en la Resolució TES 3422/20
de 22 de desembre, el qual té com a objectiu incentivar la realització de projectes i
4
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d’actuacions estratègiques, sectorials i singulars innovadores que estimulin i reforcin l’accés a
l’habitatge, i que puguin contemplar diferents modalitats de tinença.
Concretament les actuacions subvencionables són la redacció del projecte tècnic bàsic i d’
execució d’ obra, l’execució de les obres de rehabilitació i els honoraris professionals, per
destinar-les a la població local o a la nova població per convertir -les en primera residencia,
d’acord amb els criteris establerts a la clàusula quarta, i pels imports que s’indiquen a la
clàusula cinquena.

Segona. Compromisos de l’Ajuntament de Ribes de Freser
L’Ajuntament de Ribes de Freser es compromet a les obligacions descrites a la base 11 de la
Resolució TES 3422/20 de 22 de desembre i en particular a :

a)
L’elaboració del projecte tècnic bàsic i d’execució de les obres de la rehabilitació
descrites a la memòria tècnica presentada i aprovada per la comissió de valoració, en el
termini màxim de 5 mesos des de l’entrada en vigor d’aquest conveni. Quedaran exempts
d’aquest compromís aquells Ajuntaments que ja l’haguessin aportat en la fase inicial de
selecció d’aquest programa.

b)
L’execució de les actuacions descrites en el projecte tècnic bàsic i d’execució, i
aportar el pressupost degudament formalitzat, de les obres, les quals s’hauran d’executar en
el termini de 18 mesos comptats a partir de la presentació del projecte de l’apartat a.
c)
Presentar al Comitè d’avaluació i seguiment, de conformitat amb la clàusula setena
d’aquest conveni, un informe a l’inici de cada semestre sobre el desenvolupament del
projecte.
d)
Comunicar a l’òrgan instructor qualsevol modificació que afecti al contingut de la
resolució aprovada.
e)
Les persones o entitats beneficiàries han de fer constar en qualsevol tipus de rètol ,
document o publicitat relacionats amb l'actuació subvencionada, l'expressió: “Amb el suport
de la Secretaria d'Habitatge i Inclusió Social i l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya. També
s'han d'incloure els logotips amb les característiques i el disseny que es facilitaran a les
persones i entitats beneficiàries de la subvenció.
f)
Justificar el títol jurídic que l’Ajuntament ostenta sobre l’habitatge objecte del projecte,
mitjançant la presentació d’una nota simple registral. En cas que l’habitatge sigui de titularitat
privada, cal acreditar-ne la vinculació del mateix als objectius del programa per un termini
mínim de 15 anys, mitjançant el compromís signat del propietari/s de l’habitatge i aportar una
declaració responsable conforme disposa de solvència econòmica necessària per fer front a
l’execució de les obres de rehabilitació a l’immoble.
g)
Justificar, davant l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya, la despesa en els termes
previstos en la clàusula sisena.
h)
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Les actuacions de rehabilitació per les quals se sol•licita la subvenció h an de tenir la
perceptiva llicencia municipal abans de començar les obres i s’han d’ajustar a la legalitat
urbanística vigent.

Aplicar l’import concedit al compliment de l’objecte de la subvenció.
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i)
Comunicar a l’Agència, en el seu cas, l’obtenció de subvencions per a la mateixa
finalitat que procedeixin de qualsevol de les administracions, entitats públiques o privades,
nacionals o internacionals, i el percentatge concedit. La suma de la totalitat de les
subvencions concedides no poden superar la totalitat del pressupost de les obres de
rehabilitació.
j)
Complir amb l’obligació d’informació sobre les retribucions de llurs òrgans de direcció
o administració, en els termes que preveu l’article 3.4 i 15.2 de al llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.
k)
Els habitatges objecte d’aquest programa, una vegada hagin estat rehabilitats, han de
disposar del certificat energètic amb la seva etiqueta i la cèdula d’habitabilitat vigent.

l)
En aplicació del Decret 67/2015 de 5 de maig per al foment del deure de conservació,
manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el
llibre de l’edifici al final d’acabar l’obra l’Ajuntament haurà de disposar del llibre de l’edifici
existent amb els seus controls de qualitat executats i l’As-Built de l’obra executada.
Tercera. Compromisos de l’Agència de L’habitatge de Catalunya
L’Agència de l’Habitatge es compromet a :

b)
Fer un seguiment de les actuacions que integren aquest projecte pilot, en coordinació
amb la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral, de la Secretaria d'Habitatge i
Inclusió Social i d’acord amb el que es disposa a la base 13 d’avaluació i seguiment de la
resolució TES/3422/2020 de 22 de desembre.
c)
Controlar i revisar la presentació dels documents per part de l’Ajuntament que
justifiquen la despesa realitzada, d’acord amb la clàusula sisena, en els termes que es
preveuen en el present conveni i en la forma que recull el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catal unya i les
disposicions de desplegament.
Un cop executades les obres, i adjudicat l’habitatge per part de l’Ajuntament, es podrà
formalitzar una encomana de gestió entre l’Agencia i l’Ajuntament, d’acord amb els articles 10
de la Llei 26/2010 de 3 d’agost de règim jurídic i procediment de les Administracions
publiques de Catalunya i 11 de Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
per a l’administració i gestió de l’immoble vinculat al programa.
Quarta. Criteris a aplicar en l’atorgament de les subvencions
4.1
Atès que la dotació màxima per les actuacions que preveu la Resolució
TES/3422/2020 de 22 de desembre és de 2.000.000,00 d’euros i per tal d’ajustar aquest
import màxim al conjunt dels programes inicialment seleccionats, s’estable ixen els següent
criteris generals, que han de permetre garantir el finançament dels projectes tècnics finalment
seleccionats, prioritzant els projectes que garanteixen l’obtenció final dels habitatges.
Criteri A: actuacions de rehabilitació en un únic edifici (de titularitat municipal o
privada) amb un import sol•licitat de menys de 100.000 €
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a)
Participar econòmicament en el desenvolupament del projecte pilot del Programa de
promoció de l’habitatge en el món rural, mitjançant l’atorgament d’una subvenció total a
l’Ajuntament de Ribes de Freser, en aplicació de la clàusula cinque na del present conveni, a
càrrec a l’aplicació pressupostària núm. D/7600001 “A Corporacions locals”.

Subvenció del 100% de l’import sol•licitat.
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Criteri B: actuacions de rehabilitació en un únic edifici (de titularitat municipal o
privada) amb un import sol•licitat de més de 100.000 € .Subvenció amb un import mínim de
100.000 €, en què se subvenciona el 100% de l’import sol•licitat per a honoraris de redacció
de projecte i s’aplica una reducció fixa del 31,73% sobre el cost d’execució de l’obra.
-

Criteri C: actuacions de rehabilitació en més d’un edifici:

o
C1: actuacions en diversos edificis de titularitat pública i privada. Es prioritzen tots els
projectes de titularitat pública i els projectes de titularitat privada amb una major viabilitat
(honoraris i execució).
o
C2: actuacions en diversos edificis, únicament de titularitat pública o únicament de
titularitat privada. Es prioritzen el projectes amb una major viabilitat.
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Cinquena. Càlcul de l’import de la subvenció
D’acord amb la base 7.2 de la Resolució TES 3422/2020 de 22 de desembre, l’import màxim
de subvenció és de 200.000 euros per projecte seleccionat per la prova pilot, que es
distribuirà de la següent manera:
FASE 1. Subvenció per honoraris de redacció de projecte bàsic i executiu
L’import màxim de subvenció a atorgar serà de 15.000 euros per municipi, amb un
finançament màxim del 95% del seu cost
b)Atès que no s’ha realitzat el projecte, es podrà sol•licitar una bestreta del 50% per aquest
concepte, establint com a referencia un màxim de 5.800 euros per habitatge, que s’ajusti als
límits màxims establerts a la base 7.2.a) de la Resolució TES 3422/2020 de 22 de desembre.
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4.2
D’acord als criteris fixats al punt 4.1, l’actuació presentada per aquest Ajuntament li és
d’aplicació la lletra C1 amb una reducció de -51,08% del seu import per les actuacions
identificades amb l’adreça Antiga Escola de Bruguera - Plaça de la Concòrdia, sn (17533)
Bruguera amb referència cadastral 2910402DG3821S0001QW, en base a l’impor t màxim de
subvenció i límits establerts en la base 7.2.b) de la Resolució TES 3422/2020 de 22 de
desembre, per l’execució de les obres de la rehabilitació i els honoraris d’execució de dites
edificacions.
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FASE 2. Subvenció fins a 185.000 euros per l’execució de les obres de la rehabilitació i els
honoraris de direcció d’execució de l’obra que, en cas de titularitat pública serà d’un màxim
del 90% i del 60% en cas que sigui de titularitat privada. S’aplicaran també uns topalls de cost
màxim de 72.000 euros per habitatge i el de 800 euros per m2 construït sobre els habitatges
que continguin el projecte i la superfície construïda de l’edifici, aplicant -se la subvenció del
90% o el 60% sobre el cost real, o el cost màxim, abans fixat, si el cost real superés aquests
topalls.
IMPORT TOTAL DE LA SUBVENCIÓ
La quantia total de la subvenció (fase 1 més fase 2) és fixa en un import màxim de
97.849,38€, amb la finalitat de contribuir al finançament de la participació de l’Ajuntament de
Ribes de Freser en la prova pilot del Programa de promoció de l’habitatge en el món rural
Sisena. Pagament de la subvenció
El pagament de la subvenció a efectuar avarca i es divideix en dues parts consistents en:
a)

El projecte tècnic bàsic i executiu

b)

L’execució de l’obra de rehabilitació

b)
Pel que fa al pagament de l’execució de l’obra corresponent s’efectuarà en dues
fases:
b.1)
Primer pagament en concepte de bestreta corresponent al 50% de l’import
d’adjudicació de l’obra, sempre que no superi el 50% de l’import de la subvenció atorgada per
a l’execució de les obres de rehabilitació prèvia presentació per part de l’Ajuntament del
comunicat d’inici d’obra, la llicència municipal d’obres i el contracte formalit zat amb l’empresa
adjudicatària.
b.2)
Pagament final corresponent a la resta de la subvenció atorgada per l’execució de les
obres de rehabilitació, prèvia presentació per part de l’Ajuntament de l’Acta de recepció, el
certificat final d’obra i tota la documentació justificativa prevista a l’acord setè.
La bestreta de les subvencions realitza sense la prèvia aportació per part del beneficiari de
garanties.
2.
L’import de les factures i els rebuts presentats a l’Administració determinen la quantia
per al pagament de la subvenció. L’import de la subvenció concedida no s’incrementa si els
costos de les obres son superiors al pressupost de les obres inicialment aprovat.
3.
Per fer efectiu els pagaments s’haurà d’aportar document normalitzat de transferència
bancaria per al pagament de la subvenció amb indicació del compte bancari a nom de
l’Ajuntament, que es pot obtenir en el portal de tràmits http://tramits.gencat.cat

Setena. Justificació de les actuacions subvencionables
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a.2) El projecte tècnic bàsic i executiu pot resultar que no estigui elaborat a la sign atura
d’aquest conveni per l’Ajuntament corresponent amb la qual cosa l’AHC haurà d’efectuar el
lliurament d’una bestreta corresponent al 50% de la subvenció per a la seva elaboració.
Davant d’aquesta situació s’haurà de procedir a justificar de l’esmentad a bestreta en el termini
màxim de 4 mesos a partir de la signatura del conveni.
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La forma de justificació de la despesa s’haurà d’ajustar a tot allò establert a l’acord sisè i a les
previsions contingudes al Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova Text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i l’Ordre ECO/172/2015, sobre les formes
de justificació de subvencions, i d’acord amb el següent:
De conformitat amb el que estableix l'article 4 de l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre
les formes de justificació de subvencions, la modalitat de justificació corresponent a les
subvencions regulades en aquest conveni és la de compte justificatiu amb aportació de
justificants de despesa, que ha de contenir la informació següent:
1.
Una memòria explicativa del compliment de la finalitat de l'acció, activitat o projecte
subvencionat, en què s'indiquin les activitats realitzades i els resultats obtinguts.
2.

Una memòria econòmica sobre el cost de les activitats realitzades, en què consti:

a)
Una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb la identificació del creditor
o creditora, número de la factura o document de valor probatori equivalent en el tràfic
mercantil, l'import, la data d'emissió i, si escau, la data de pagament.
b)
Les còpies digitalitzades de les factures o els documents de valor probatori equivalent
en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa.
c)
Una declaració responsable del secretari/ària o del interventor/a amb el contingut
mínim següent:
- Que les còpies digitalitzades dels justificants de les despeses presentades reprodueixen
exactament els documents originals en poder de la persona beneficiària.

Que el total de les fonts de finançament no supera el cost de l'actuació
subvencionada.
Que l’entitat beneficiària de la subvenció esta al corrent de les obligacions tributaries i
amb la Seguretat Social.
d)
Una relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat
subvencionada amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan els justificants de les
despeses s'imputin parcialment a d'altres subvencions, s'ha d'indicar la quantia exacta o
percentatge imputat a cadascuna, amb la identificació dels òrgans concedents.
En el termini màxim de 5 mesos des de la signatura del conveni, caldrà presentar la
justificació del pagament dels honoraris del projecte tècnic bàsic i executiu.
El compte justificatiu s’ha de presentar a l’Agència, en el termini màxim de 15 dies després de
la finalització dels projectes i activitats.
El comunicat de final d’obres s’han de presentar dins dels 30 dies naturals a l’acabament de
les obres.

Un cop finalitzades les actuacions, i presentada la documentació justificativa, l'òrgan
competent per a la concessió de la subvenció pot reduir l'import de la subvenció concedida,
en funció de les variacions introduïdes en el projecte i del cost final de l'actuació
subvencionable.
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Que els justificants de despesa s'han imputat a les diferents fonts de finançament de
manera que no se supera l'import unitari de cada justificant.

Vuitena. Revocació de la subvenció
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Es causa de revocació l’incompliment de les obligacions descrites a l’acord segon, els canvis
no comunicats o que no hagin estat acceptats de manera expressa en funció de l’afectació
que tingui en el projecte inicial i la inexactitud o falsedat de les declaracions responsables.
L’òrgan condecent, amb la tramitació prèvia del procediment legalment establert, ha de
revocar totalment o parcialment les prestacions concedides, amb l’obligació de les persones o
entitats beneficiàries de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de demora corresponent, en
els supòsits abans esmentats.
Novena .- Comitè de seguiment
1.
Es constitueix el comitè de seguiment, que estarà integrada per aquelles persones
designades per cadascuna de les parts d’aquest conveni, amb un màxim de tres membres per
cadascuna d’elles.
2.
A l’any 2021, aquest comitè de seguiment es reunirà a petició de qualsevol de les
parts, i a partir de l’any 2022 ho farà un mínim de dues reunions a l’any. Les seves funcions
seran:
-Efectuar un seguiment efectiu del grau de compliment dels objectius i dels compr omisos
adquirits, podent demanar documentació complementària a tal efecte.
-Atorgar pròrrogues del termini d’execució del projecte quan s’acrediti la impossibilitat del seu
compliment en el termini fixat inicialment.

-Resoldre les controvèrsies que puguin sorgir en la interpretació i el compliment d’aquest
conveni.
Desena .- Protecció de dades i transparència
1.
Els fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal o qualsevol altre
mitjà d’intercanvi d’informació que es dugui a terme o sigui gestionat per les parts que signen
aquest acord, estaran subjectes, a tots els efectes, al Reglament (UE) general de protecció de
dades, a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
garantia dels drets digitals i a la resta de normativa d’aplicació.
2.
Paral•lelament, les parts signants han de garantir el dret d’accés de les persones a la
informació i la documentació públiques d’acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Onzena- Publicitat del conveni
De conformitat amb el que preveu l’article 8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, i l’article 110.3 de la Llei 26/2010,
del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, es donarà publicitat d’aquest conveni mitjançant el Registre de convenis de
col•laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.
Dotzena.- Vigència
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-Elaborar un informe d’avaluació final per incorporar-ne l’experiència al conjunt dels
programes en curs i ha de contenir una avaluació dels resultats de l’actuació des de la
perspectiva de la funcionalitat urbanística i territorial, l’estructura econòmica i comercial, les
implicacions ambientals, la cohesió social i l’equitat de gènere en l’ús del territori.

Aquest conveni finalitza la seva vigència en el moment que s’hagi executat i liquidat l’obra
objecte de la subvenció i com a màxim en el termini de 4 anys a partir de la data de l’últ ima
signatura electrònica. No obstant, les parts poden acordar expressament la pròrroga per un
4
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període de fins a quatre anys addicionals abans de la finalització del termini previst, sempre
que no es constati un ús inadequat dels habitatges i dels elements comuns de l’edifici en base
a allò que disposa l’article 49 h) Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Tretzena.- Causes d’extinció
1.

Són causes d’extinció d’aquest conveni:

a)

El compliment del seu objecte.

b)

La finalització del termini de vigència i, si escau, de les seves pròrrogues.

c)

El mutu acord, manifestat per escrit.

d)
L’incompliment d’alguna de les seves clàusules per una de les parts. En aquest cas, la
part interessada a resoldre anticipadament el conveni ha de comun icar la seva intenció a
l’altra part amb una antelació mínima de 15 dies.
e)
La denúncia unilateral del conveni amb un preavís de tres mesos, perquè existeixin
causes excepcionals i justificades que dificultin o impossibilitin el compliment del contingut.
f)

Altres causes d’extinció previstes en la normativa aplicable.

2.
En el cas d’extinció anticipada del conveni, les unitats i serveis de l’Agència
encarregades del seguiment i l’avaluació de l’execució del conveni determinaran la forma de
finalitzar les actuacions i compromisos en curs i, en tot cas, s’establirà un termini
improrrogable per a la seva consecució, transcorregut el qual s’haurà de procedir a la
liquidació dels compromisos econòmics adquirits, d’acord amb el que estableix l’article 52.2
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Les controvèrsies que puguin sorgir en relació amb la interpretació, la modificació, els efectes
o la resolució d’aquest conveni seran resoltes pel comitè de seguiment. Si no fos possible, les
qüestions litigioses que se’n derivin se sotmetran al coneixement de la jurisdicció contenciosa
administrativa, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
I, com a prova de conformitat, les parts signen el present Conveni
Director de l’Agència de

Alcaldessa de l’Ajuntament de

l’Habitatge de Catalunya

Ribes de Freser”

És per tot l’exposat, es Proposa a la Comissió Informativa:
Primer.- APROVAR el Conveni de col•laboració entre l’Ajuntament de Ribes de Freser i
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a la concessió d’una subvenció del Programa
de promoció de l’habitatge en el món rural.
Segon.- COMUNICAR el present acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, a fi i
efectes oportuns.
Tercer.- APROVAR la despesa derivada del conveni corresponent a l’anualitat 2022.
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Catorzena .- Resolució de controvèrsies i jurisdicció
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Quart.- PUBLICAR el conveni en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, així com
també registrar-lo en el Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la
Generalitat de Catalunya.

Aprovat per 9 vots a favor (Alexandre Medrano Foz, Berta Yuste Gascon, Carles Cano
Sanchez, Carles Mateu Duran, Cosme Damia Moreno Hermoso, Joan Albamonte
Ventayol, Joaquim Roque Paret, Monica Sanjaume Colomer, Sara Mendez Font)
9.0.- CONVENI ADHESIO VIES VERDES GIRONA
Títol de l’acord:
CONVENI ADHESIO VIES VERDES GIRONA

Text de l’acord:

Òrgan: Comissió Informativa Del Ple
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 20 de septiembre de 2021
- X2021000651

Per Unanimitat
Dictaminat Favorablement Per 8 Vots A Favor
(Alexandre Medrano Foz, Berta Yuste Gascon,
Carles Cano Sanchez, Carles Mateu Duran, Cosme
Damia Moreno Hermoso, Joan Albamonte Ventayol,
Joaquim Roque Paret, Monica Sanjaume Colomer)

INFORME DE COMISSIÓ INFORMATIVA
Títol:
PROP_ACORD CONVENI ADHESIO VIES VERDES GIRONA 06092021

Text:
PROPOSTA D’ACORD
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Expedient núm. X2021000651

Atès que el Consorci de les Vies Verdes de Girona entre altres té com a objecte i finalitat
la planificació, execució i gestió de les vies verdes de les comarques de Girona, així com
la coordinació de totes aquelles actuacions encaminades a la viabilitat de les vies verdes,
el manteniment, la millora i les connexions dels traçats.
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Atès que el municipi de Ribes de Freser, dins la Vall de Ribes està envoltat d’un entorn
inigualable i amb un potencial natural que permet desenvolupar polítiques de senderisme
i cicloturisme en el marc d’accions vinculades amb el gaudi familiar i lúdic sempre
protegint i preservant l’entorn.
Atès que Ribes de Freser és un dels 19 municipis de la comarca del Ripollès, la qual està
vinculada amb el Consorci de les Vies Verdes de Girona i aprofitant que la majoria del
seus municipis està treballant per aconseguir el desenvolupament d’una infraestructura
de vies verdes al municipi, l’Ajuntament té interès a crear aquesta xarxa i vol comptar
amb l’assessorament i ajuda del Consorci per tal de planificar, executar, gestionar i
integrar-la en el traçat de vies verdes existents a les comarques gironines.
Vist que el Ple de l’Ajuntament de Ribes de Freser en sessió de data 22 de març de 2021
va aprovar inicialment l’adhesió al Consorci de les Vies Verdes de Girona, la qual
es va publicar al BOP de Girona número 63 de data 1 d’abril de 2021 i al DOGC número
8378 de 31 de març de 2021. Altrament, un cop exhaurit el termini d’informació pública
sense cap reclamació i/o al·legació aquesta aprovació esdevé definitiva.
Vist l’article 31, Incorporació de membres, dels Estatuts del Consorci: “La incorporació de
nous membres del Consorci interessats en les seves finalitats i que vulguin col·laborar en
la consecució dels seus objectius requerirà l’aprovació, per majoria absoluta, de la
proposta d’adhesió del nou membre i la formalització d’un conveni d’adhesió on
s’especificaran les condicions d’integració, les obligacions adquirides i l’acceptació dels
Estatuts”.

“CONVENI DE FORMALITZACIÓ AMB L’AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER PER
A LA INCORPORACIÓ COM A MEMBRE DEL CONSORCI DE LES VIES VERDES DE
GIRONA
I. ENTITATS QUE INTERVENEN

CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA, representada pel seu president, Sr.
Eduard Llorà Cullet, segons la delegació de la Presidència de la Diputació de Girona de
data 23 de juliol de 2019 i en virtut de l’acord adoptat per Assemblea General del dia ----------------, assistit pel secretari, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas. AJUNTAMENT DE RIBES DE
FRESER, representat per --------------------------------, segons acord aprovat per ---------------------- el dia ---------------------------------, assistit pel/ per la secretari/ària, Sr/a. .............

II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
Els estatuts del Consorci de les Vies Verdes de Girona a l’article 3 preveu que a la
incorporació dels nous membres es formalitzarà un conveni d’adhesió.
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Atès que l’Assemblea General del Consorci de les Vies Verdes de Girona, reunida en
sessió ordinària el dia 22 de juny de 2021 i en reserva dels termes que resultin de
l’aprovació de l’esborrany de l’acta, va adoptar per unanimitat l’acord que a continuació es
transcriu literalment:

El municipi de Ribes de Freser no disposa encara d’una infraestructura amb via verda per
gestionar i, fins que no se’n disposi, les obligacions assumides pel que respecta a la
quota anual com a membre del Consorci serà aquella que s’hagi aprovat a l’Assemblea
General del Consorci, pels seus membres sense via verda.
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El Ple de l’Ajuntament de Ribes de Freser en sessió de data 22 de març de 2021 va
aprovar l’acord d’adherir-se al Consorci de les Vies Verdes de Girona.
Als efectes de formalització de l’esmentat conveni,
III. PACTEN
Atès que el municipi de Ribes de Freser no té en aquests moments infraestructura de via
verda per gestionar i, fins que no es disposi d’aquesta, les obligacions assumides pel que
respecta a la quota anual com a membre del Consorci serà aquella que s’hagi aprovat a
l’Assemblea General del Consorci pels seus membres sense via verda.
Els objectius del Consorci de les Vies Verdes de Girona, donat que el municipi no disposa
actualment de via verda, serà la d’assessorament en la redacció dels projectes
d’ampliació de la nova xarxa de via verda així com l’adaptació a via verda dels carrils bici
existents, i també per a la recerca de finançament, tant per a la redacció com per a
l’execució dels mateixos.

I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni en el lloc i
la data que s’assenyalen.
Girona,

Ribes de Freser
l’Ajuntament de Ribes de Freser

President Alcalde/essa

Secretari/Secretari/a”

És per tot l’exposat, que es proposa al Plenari Municipal l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR el conveni de formalització entre l’ajuntament de Ribes de Freser i el
Consorci de Vies Verdes per a la incorporació com a membre d’aquest.
Segon.- COMUNICAR el present acord al Consorci de Vies Verdes de Girona, a fi i
efectes oportuns.
Tercer.- APROVAR la quota prevista per membres sense via verda per l’any 2022 de
597,17€.
Quart.- PUBLICAR el conveni en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, així com
també registrar-lo en el Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la
Generalitat de Catalunya.
Ho mana i signa,
L´alcaldessa
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Pel Consorci de les Vies Verdes

En dóna fe,
la Secretària - Interventora

Mònica Sanjaume Colomer

Marta Matavera Plajà
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Ribes de Freser, a data de signatura electrònica.
Aprovat per 9 vots a favor (Alexandre Medrano Foz, Berta Yuste Gascon, Carles Cano
Sanchez, Carles Mateu Duran, Cosme Damia Moreno Hermoso, Joan Albamonte
Ventayol, Joaquim Roque Paret, Monica Sanjaume Colomer, Sara Mendez Font)
10.0.- APROV INICIAL MODIF PUNTUAL VENTOLA

Per la Modificació Puntual NÚM. 5 DEL POUP de la VALL DE RIBES. Inclusió de
carrers al sol urbà consolidat nucli de VENTOLÀ
Antecedents
En compliment del que va disposar l’Alcaldia, l’Arquitecte Municipal presenta a valoració
el document de “Modificació puntual núm. 5 del POUP de la Vall de Ribes. Inclusió de
carrers al sòl urbà consolidat del nucli de Ventolà.
Objecte

El projecte presentat considera que el carrer Estiradors i ca La Dominga, estan integrats
en el teixit urbà i estan compresos en l’àrea consolidada d’edificació del nucli de Ventolà, i
en conseqüència tenen la classificació de sòl urbà.
La inclusió del carrer Estiradors en el teixit urbà permetrà la seva urbanització
conjuntament amb el nucli de Ventolà així que es pugui desenvolupar aquesta obra.
Consideracions
1a. En consideració a la naturalesa de la proposta de Modificació Puntual plantejada, atès
que implica el mer reconeixement com a sòl urbà del carrer dels Estiradors i de ca la
Dominga, no correspon l’avaluació ambiental, fonamentant-se en el que descriu el
Projecte presentat.
2a. S’ha incorporat Informe preliminar de Secretaria de la legislació i procediment
aplicable, en el qual s’indica expressament que:
“La modificació de qualsevol dels elements d'una figura del planejament urbanístic està
subjecta a aquestes disposicions que regeixen la seva formació, amb les excepcions que
s'estableixin per reglament i les particularitats recollides en l'article 96.a del Text Refós de
la Llei d'Urbanisme.”
Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb allò que s'ha fixat en
l'article 52.1.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
ES PROPOSA
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La Modificació del Pla d’ordenació urbanística plurimunicipal de la Vall de Ribes en el
nucli de Ventolà té per objecte excloure del Pla de millora urbana R-v1el carrer dels
Estiradors i l’immoble anomenat cala Dominga atès que formen part del sòl urbà.
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PRIMER. Aprovar inicialment la “Modificació puntual núm. 5 del POUP de la Vall de
Ribes. Inclusió de carrers al sòl urbà consolidat del nucli de Ventolà, en els termes que
obren en l'expedient.
SEGON. Obrir un període d'informació pública i de consultes durant quaranta cinc dies
naturals, mitjançant anunci en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament, en el Butlletí Oficial de
la Província i anunci de referencia en el DOGC i en un dels diaris de premsa periòdica de
més divulgació en l'àmbit municipal. Durant dit període quedarà l'expedient a la disposició
de qualsevol que vulgui examinar-ho perquè es presentin les al·legacions que s'estimin
pertinents, tant en les dependències municipals com a la seu electrònica d'aquest
Ajuntament www.ribesdefreser.cat .
TERCER Citar personalment al tràmit d'informació pública a les persones propietàries
dels terrenys que siguin compresos.
QUART. Efectuar, igualment, les consultes que procedeixin a les Administracions
Públiques afectades i al públic interessat.
Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de les seves competències sectorials

Aprovat per 9 vots a favor (Alexandre Medrano Foz, Berta Yuste Gascon, Carles Cano
Sanchez, Carles Mateu Duran, Cosme Damia Moreno Hermoso, Joan Albamonte
Ventayol, Joaquim Roque Paret, Monica Sanjaume Colomer, Sara Mendez Font)

EAntecedents
1r. Per Resolució de la Direcció General d’Administració Local es va nomenar a na Marta
Matavera i Tajà com a funcionaria interina, per ocupar la plaça de Secretaria interventora
, grup de classificació A1, amb una dedicació de 37,5hores setmanals amb efectes des
de 18 d’agost de 2021.
2n. Mitjançant instància presentada el 15/09/2021, la Sra. Marta Matavera i Tajà ha
presentat la Declaració de bens patrimonials i d’activitats.
En la mateixa instancia ha sol·licitat autorització de compatibilitat del lloc de treball de
Secretaria interventora a temps complet amb l’exercici lliure de la seva professió
d’advocada, a temps parcial.
Consideracions jurídiques
1ª La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informac ió pública i
bon govern (LTC), preveu unes obligacions de transparència als alts càrrecs respecte a la
declaració de béns i activitats, que implica la necessitat de presentar la Declaració de
patrimoni i activitats.
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11.0.- APROV COMPATIBILITAT SECRETARIA INTERVENCIO
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2ª Es d’aplicació la Ley 53/1984 de 2 d’agost, d’incompatibilitats de personal al servei de
l’Administració pública , desenvolupada pel Real Decret 598/1985 de 30 d’abril , i per
Decret 214/1990 de 30 de juliol d’aprovació del Reglament del personal dels ens locals.
Aquesta Llei declara amb caràcter general la incompatibilitat del càrrec en les
Administracions amb qualsevol altre que pugui menystenir l’estricte compliment dels seus
drets o comprometre la seva imparcialitat o independència. No obstant, estableix supòsits
de compatibilitat amb altres activitats.
2ª Es permet el desenvolupament d’activitats privades en assumptes que no impliquin
incompatibilitat amb el desenvolupament del càrrec públic, i que no precisin de la
absència de l’interessat en l’horari laboral de l’Ajuntament de Ribes de Freser.
Es pot reconèixer la compatibilitat per activitats privades , d’acord amb el procediment
previst (art. 16 Llei 53/1984 i art. 338 RPEELL).
Queden exceptuades del règim d’incompatibilitats , entre d’altres, aquelles derivades de
l’administració del patrimoni familiar o personal.
3ª Per exercir alguna altra activitat s’ha de formular prèviament la declaració d’activitats
corresponents i sol·licitar la compatibilitat de l’activitat a desenvolupar. Serà necessària
l’autorització del Ple de la corporació local (art. 338, 344 i concordants del Reglament de
personal de les Administracions públiques).
El reconeixement de la compatibilitat no pot modificar la jornada de treball ni l’horari de
l’interessat, i estarà condicionada a l’estricte compliment de la jornada i l’horari en els
llocs de caràcter públic.

Primer.- Donar-se per assabentats de la Declaració de bens i patrimoni presentada, que
serà incorporada al Registre municipal.
Segon.- AUTORITZAR a na Marta Matavera i Tajà la compatibilitat de l’activitat privada
com a advocada en l’Ïl·lustre Col·legi d’Advocats de Vic, amb l’activitat que desenvolupa
com a funcionaria de la plantilla d’aquest ajuntament, en el grup A1, adscrita al lloc de
treball de Secretaria Interventora i en jornada completa de 37,5h setmanals.
Tercer.- Aquesta autorització quedarà sense efectes en el supòsits següents:
a) Si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures o en
comprometés la seva imparcialitat o independència.
b) Si l’activitat privada tingués una relació amb els assumptes que la persona
conegui per raó del seu càrrec.
c) Si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral.
d) En tot cas, la interessada s’abstindrà de conèixer qualsevol assumpte en exercici
de la seva professió d’advocada, en el qual l’Ajuntament de Ribes de Freser h
tingués algun interès directe o indirecte.
Quart.- Qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la seva activitat
haurà de ser comunicada a la Corporació per part de na Marta Matavera i Tajà.
Cinquè.- Notificar aquest acord a la interessada.
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Per tot plegat, ES PROPOSA AL PLE

4

ÒRGAN

EXPEDIENT

ACTA_PLE

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA

X2021000772

Codi Segur de Verificació: 86ce02c1-b2e4-4ec6-945f-23eadcd90ce2
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_14735352
Data d'impressió: 04/01/2022 09:27:27
Pàgina 23 de 33

SIGNATURES

Ì86ce02c1-b2e4-4ec6-945f-23eadcd90ce2^Î

DOCUMENT

1.- Marta Matavera Tajà (TCAT) (Secretària - Interventora), 23/11/2021 15:22
2.- MÒNICA SANJAUME COLOMER (SIG) (Alcaldessa), 23/11/2021 18:54

Aprovat per 9 vots a favor (Alexandre Medrano Foz, Berta Yuste Gascon, Carles Cano
Sanchez, Carles Mateu Duran, Cosme Damia Moreno Hermoso, Joan Albamonte
Ventayol, Joaquim Roque Paret, Monica Sanjaume Colomer, Sara Mendez Font)
12.0.- MODIF RLT SECRETARIA INTERVENCIO
Assumpte: aprovació de la modificació de llocs de treball per la modificació del
Complement Específic del lloc de treball de Secretaria-Intervenció.
I.- ANTECEDENTS DE FET
1.- El Ple de l’Ajuntament de Ribes de Freser, en sessió 24 de maig de 2021 va aprovar
la modificació de la Relació de Llocs de Treball, publicada íntegrament al BOP de Girona
núm. 148 de 4 d’agost de 2021
2.- Per cobrir la plaça de Secretaria Intervenció que va quedar vacant, es va convocar i
resoldre concurs oposició per la selecció de funcionari interí per ocupar el lloc de treball
de Secretaria Interventora, grup A1, amb dedicació plena de 37,5 hores setmanals.

3.- S’ha proposat la modificació de la Relació de Llocs de Treball per tal d’ampliar la
Dedicació i dotar econòmicament el lloc de treball de Secretaria-Intervenció, que
anteriorment es trobava ocupat per un habilitat de caràcter nacional acumulat i, en
conseqüència, amb una dedicació parcial.
II.- FONAMENTS JURÍDICS
1.- Es conseqüència del principi d’autonomia local 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).
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A conseqüència de la resolució del procés selectiu va ser nomenada na MMT per
Resolució de la Direcció General d’Administració Local com a funcionària interina, per
ocupar el lloc de treball de Secretaria Intervenció, grup de classificació A1, amb una
dedicació de 37,5 hores setmanals amb efectes de data 18/08/2021.

La RLT s’aprova anualment amb 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). En aquest sentit, 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
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requeriments exigits pels articles 18, núm. 3 i 4 i 19, de la Llei 6/2018, de 3 de juliol de
Pressupostos generals de l’Estat per l’any 2018.
3.- L’acord relatiu a la modificació de la relació de llocs de treball, donat el seu contingut
econòmic esdevingut per definir les retribucions complementàries del lloc de treball,
exigeix 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.
Tanmateix no requereix de negociació col·lectiva donat que suposa l’exercici de potestats
d’auto organització: article 37, núm. 2, a) de l’EBEP.
4.- La relació de llocs de treball, com la plantilla, té naturalesa jurídica d’acte adm inistratiu
amb pluralitat de destinataris, tal com ha establert al Jurisprudència a partir de la
sentència del Tribunal Suprem de 5 de febrer de 2014 i la seva tramitació serà l’ordinària
per qualsevol acte administratiu de competència del Ple, amb la publicació íntegra al BOP
i al DOGC junt amb l’acord d’aprovació definitiva de la modificació de la plantilla de
personal.
D’acord amb tot el que s’ha exposat, units els informes de Secretaria i d’Intervenció,
aquesta comissió informativa emet dictamen favorable als efectes de sotmetre a la
decisió del Ple l’adopció dels següents
ACORDS

Codi Lloc
de
Treball

Denominació

Secretari/a SG-SI-01

Interventor/a

Tipus de
lloc

F

Grup Dotació

A1

1

Tipus
Complement Complement
lloc de
provisió
Destí
específic
treball
Sistema

FHE

S

22

2.067,59 €

La dedicació del lloc de treball serà completa, de 37,5 hores setmanals.
Segon.- PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Aprovat per 8 vots a favor (Alexandre Medrano Foz, Berta Yuste Gascon, Carles Cano
Sanchez, Carles Mateu Duran, Cosme Damia Moreno Hermoso, Joan Albamonte
Ventayol, Monica Sanjaume Colomer, Sara Mendez Font) i 1 abstenció (Joaquim Roque
Paret)
13.0.- RENOVACIO DECLARACIO MUNICIPI TURISTIC
SESSIÓ ORDINÀRIA
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Primer.- APROVAR la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de
Ribes de Freser per l’exercici de 2021, pel que fa al lloc de treball de SecretariaIntervenció, que restarà redactat de la manera següent és la següent:

PLE
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Data: 27 de setembre de 2021
Àrea: TURISME
Aprovat Per 9 Vots A Favor (Alexandre Medrano
Foz, Berta Yuste Gascon, Carles Cano Sanchez,
Carles Mateu Duran, Cosme Damia Moreno
Hermoso, Joan Albamonte Ventayol, Joaquim
Roque Paret, Monica Sanjaume Colomer, Sara
Mendez Font)
Per Unanimitat

Expedient núm. X2021000743

Títol de l’acord:

RENOVACIO DECLARACIO MUNICIPI TURISTIC

Òrgan: Comissió Informativa Del Ple
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 20 de septiembre de 2021
Expedient núm. X2021000743

- X2021000743

Per Unanimitat
Dictaminat Favorablement Per 8 Vots A Favor
(Alexandre Medrano Foz, Berta Yuste Gascon,
Carles Cano Sanchez, Carles Mateu Duran, Cosme
Damia Moreno Hermoso, Joan Albamonte Ventayol,
Joaquim Roque Paret, Monica Sanjaume Colomer)

INFORME DE COMISSIÓ INFORMATIVA

Títol:
PROP_ACORD RENOVACIO DECLARACIO MUNICIPI TURISTIC 09092021
ACTS0006
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Text de l’acord:
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Text:
Expedient núm.: X2021000743

PROPOSTA AL PLE

RENOVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE RIBES DE FRESER COM A MUNICIPI
TURÍSTIC (Expedient X2021000743)
Atesa la necessitat de la renovació de la declaració de Ribes de Freser com a municipi
turístic, qualificació que ha ajudat en la promoció econòmica del municipi i que posa en
valor la riquesa patrimonial, cultural, social i econòmica del nostre poble.
Antecedents:
I. Atès que en compliment del Decret 41/1994, de 22 de febrer, d’horaris comercials,
dictat pel Departament de Comerç, Consum i Turisme, l’Ajuntament de Ribes de Freser
va sol·licitar al Director General de Comerç, Interior i Serveis, l’exclusió de l’horari
general, en relació als establiments comercials en zona d’interès turístic del terme
municipal de Ribes de Freser.

III. Vist que el Decret 41/1994, resta derogat per la Llei 18/2017, de l’1 d’agost de comerç,
serveis i fires, i pertoca efectuar la petició de renovació de la consideració.
IV. Vist l’acord de Ple del 25 de febrer de 2019 (ref: 2644-000001-2019) on s’autoritzava
l’obertura dels establiments comercials del municipi els diumenges i festius de l’any
manifestada per la Unió de Botiguers de Ribes, i el qual es va comunicar a la Direcció
General de Comerç del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de
Catalunya.
Fonamentació jurídica:
El Títol IV de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, que regula els
horaris comercials, preveient una regulació de caràcter general, exclusions en l’horari
comercial general i el règim d’horaris comercials dels municipis turístics.
Vista la memòria justificativa de la tècnica en turisme i promoció econòmica municipal.
Vist l’informe jurídic emès per la secretària – interventora de la Corporació.
És pel que es proposa al Plenari Municipal l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- SOL.LICITAR al Departament de Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat
de Catalunya, la renovació de la declaració de municipi turístic de Ribes de Freser (exp:
X2021000743).
Fonamentar la pretensió municipal, aportant a la petició els informes i dictàmens emesos.
ACTS0006
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II. Atès que el Departament de Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat va resoldre
favorablement la petició.
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Segon.- Facultar l’Alcaldessa tant àmpliament com calgui perquè tramiti l’acord
municipal.
Signat electrònicament

Aprovat per 9 vots a favor (Alexandre Medrano Foz, Berta Yuste Gascon, Carles Cano
Sanchez, Carles Mateu Duran, Cosme Damia Moreno Hermoso, Joan Albamonte
Ventayol, Joaquim Roque Paret, Monica Sanjaume Colomer, Sara Mendez Font)
14.0.- MODIFICACIO ORDENANÇA FISCAL ICIO
Antecedents i Necessitat

L’Ordenança fiscal, va ser aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 25 de juny de 2018 i publicada en el BOP número 166, de data 28 d'agost de
2018.

S’han incorporat en l’expedient els Informes emesos pel Servei Jurídic que
fonamenten aquest expedient.
Consideracions jurídiques
Article 12.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2012, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, segons el qual, les entitats locals,
mitjançant les seves ordenances fiscals, poden adaptar la normativa dels tributs locals al
règim d'organització i funcionament intern propi de cadascuna d'aquestes, sense que
l'adaptació pugui contravenir al contingut material de la normativa esmentada.
Article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2012, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que determina que finalitzat el
període d'exposició pública, les corporacions locals han d'adoptar els acords definitius
que escaiguin, i han de resoldre les reclamacions que s'hagin presentat i aprovar la
redacció definitiva de l'ordenança, la seva derogació o les modificacions a què es refereixi
l'acord provisional. En el cas que no s'hagin presentat reclamacions, l'acord es considera
definitivament adoptat, fins aleshores provisional, sense que calgui un acord plenari.
Article 18 del Reial Decret Legislatiu 2/2012, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació a considerar interessats a
efectes de reclamació de l’acord provisional d’aprovació de les ordenances fiscals a
aquells que tinguin un interès directe o estiguin afectats per aquests acords, els col·legis
oficials, les cambres oficials, les associacions i altres entitats legalment constituïdes per
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S’observa la necessitat de modificar per l’any 2022 i successius l’ordenança fiscal
número 4 reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, a fi d’introduir
millores en la regulació i adequar-la a la legislació vigent, i en resposta a una petició
d’adequació de l’Ordenança als requeriments legals formulada per l’Arquitecte Municipal.
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vetllar pels interessos professionals, econòmics o veïnals, quan actuïn en defensa dels
que els són propis.
Per tot plegat, es PROPOSA al PLE
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de
l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Segon.- Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva
exposició en el tauler d’edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la Província, durant el
termini de trenta dies hàbils, durant els quals podrà ser examinat pels interessats i
plantejar les reclamacions que estimin oportunes.
Tercer.- Considerar, en el supòsit de que no es presentin al·legacions en el termini
d’exposició pública, que l’acord esdevé definitiu sense que calgui l’adopció d’altre acord,
en compliment del que disposa l’art. 17.3 TRLRHL.
Quart.- Facultar tant àmpliament com en dret calgui perquè l’alcaldessa pugui
formalitzar aquest acord.
ANNEX 1
Ordenança fiscal núm. 4
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

(A DEROGAR) La present Ordenança s’estableix a l’empara d’allò que disposa l’art. 106
en relació al 4.b i 5.e c de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local i els art. 6.1 i 8.1 a) de la Llei 8/1987 de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de
Catalunya i 15 i següents del RD legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals.
El seu objecte es desenvolupar i fixar les especialitats de règim jurídic aplicables en
aquest municipi a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres previst en els articles
100 i 103 del RD legislatiu 2/2004 de 5 març pel que s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes locals.
(Proposta) El seu objecte es desenvolupar i fixar les especialitats de règim jurídic
aplicables en aquest municipi , en desenvolupament dels art. 100 a 103 del text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals que estableix l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, amb independència d’altres exempcions que es puguin acreditar,
especialment la taxa per atorgament de les llicències urbanístiques que corresponguin.

Article 2n. Fet imposable
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Article 1r. Disposició general

El fet imposable de l'impost ve determinat per la realització, dins el terme municipal de
Ribes de Freser de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual s’exigeixi
llicència municipal, o bé, presentar una comunicació prèvia i/o declaració responsable,
sense perjudici que s'hagin obtingut o presentat o no les llicències, comunicacions o
declaracions esmentades, sempre que l'atorgament de la llicència o el control posterior
sigui de competència municipal.
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(Proposta) Queden incloses en el fet imposable de l’impost els supòsits en els quals les
ordenances municipals autoritzin la substitució de les llicències urbanístiques per la
declaració responsable o comunicació prèvia, a l’empara de la disposició final primera de
la Ley 12/2012 de 26 de diciembre, de liberalización del comercio y de determinados
Servicios, i també quan s’autoritzin les construccions, instal·lacions i obres que es
realitzin en compliment d’una ordre d’execució municipal.
Article 3r. Subjectes passius
Són subjectes passius del present impost les persones físiques o jurídiques i les entitats
definides a l’art. 35.4 de la Llei General Tributària, que siguin promotor de la construcció,
instal·lació o obra, siguin o no propietaris de l’immoble sobre el que es realitzi aquesta.
Als efectes previstos en el paràgraf anterior, tindrà la consideració de promotor de la
construcció, instal·lació o obra, qui suporti les despeses o el cost que comporti la seva
realització.

Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya, hauran de designar un representant
amb domicili en territori espanyol. L'esmentada designació haurà de comunicar-se a
l'Ajuntament en el moment de sol·licitar la preceptiva llicència o de presentar la
comunicació prèvia i/o declaració responsable i, en qualsevol cas, abans de l'inici de la
construcció, instal·lació o obra.
Article 4t. Successors i responsables
Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a
la Llei General Tributària.
La derivació de responsabilitat requerirà, que prèvia audiència de l'interessat, es dicti acte
administratiu en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Les obligacions tributàries pendents s'exigiran als successors de les persones físiques o
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5è. Base imposable i quota
La base imposable de l’impost està constituïda pel cost real efectiu de la construcció,
instal·lació o obra (cost d'execució material), d’acord amb l’establert a l’article 102 del RD
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, regulador del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
Per a la determinació de la base imposable es tindrà en compte el major dels següents
valors:
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En el supòsit de què la construcció, instal·lació o obra no sigui realitzada pel subjecte
passiu contribuent tindran la condició de subjectes passius substituts d’aquests, els que
sol·licitin les corresponents llicències o els que formulin les comunicacions prèvies i/o
declaracions responsables, o els que realitzin les construccions, instal·lacions o obres. El
substitut podrà exigir del contribuent l’import de la quota tributària satisfeta.
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El pressupost que haurà d'aportar el subjecte passiu en el moment de la sol·licitud
de llicència o de la comunicació prèvia i/o declaració responsable, i que haurà
d'estar suficientment justificat.



El pressupost obtingut en base a l'aplicació de l'annex d'aquesta ordenança.

En cas que la tipologia de la construcció, instal·lació o obra, no estigui recollida a l'annex i
que el pressupost aportat contingui preus anormals o no degudament justificats o
detallats, s'estarà al valor justificat pels serveis tècnics municipals.
La quota de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen.
Article 6è. Tipus de gravamen
La quota de l’impost és el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen,
d’acord amb l'establert a l’article 102 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març, regulador del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals.
El tipus de gravamen és del 3,64% del pressupost, amb una quota mínima de 30,00
euros.

Es podrà establir una bonificació de fins el 95% de la quota de l’impost a favor de les
construccions, instal·lacions o obres declarades d’especial interès o utilitat municipal per
concórrer circumstàncies socials, culturals, històric-artístiques o de foment (reformes per
a instal·lació de nova activitat comercial) de l’ocupació que justifiquin aquesta declaració.
L’acord de declaració d’especial interès o utilitat municipal i de concessió de la
bonificació, la qual haurà de ser sol·licitada prèviament pel subjecte passiu, correspondrà
al Ple de la Corporació i s’acordarà amb el vot favorable de la majoria simple dels seus
membres.
S’estableix una bonificació en la quota del 90% a favor de les obres d’arranjament i
rehabilitació de façanes que comportin una millora evident de l'ornat públic.
S’estableix una bonificació en la quota del 75% a favor de les construccions, instal·lacions
o obres degudes a una necessitat assistencial, degudament acreditada, i destinades a
persones amb un grau de discapacitat permanent superior al 50% per mobilitat reduïda.
Per poder acollir-se a aquesta bonificació caldrà que el nivell de renda de la unitat familiar
sigui inferior o igual, al resultat d’aplicar el coeficient de 3,5 sobre el salari mínim
interprofessional.
S’estableix una bonificació en la quota del 50% a favor de les instal·lacions o obres.
l’objecte exclusiu de les quals sigui la implantació de captadors tèrmics solars fotovoltaics
per a ús domèstic/autoconsum.
S’estableix una bonificació en la quota del 20% a favor de les obres de rehabilitació
d’habitatges, realitzades d’acord amb la normativa aplicable a les deduccions de l’IRPF.
Article 8è. Meritament
L'impost es merita en el moment d'iniciar-se la construcció, instal·lació o obra, encara
que no s'hagi sol·licitat o obtingut la llicència o realitzat la comunicació prèvia i/o
declaració responsable corresponents.
Article 9è. Període impositiu
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Article 7è. Bonificacions
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És el d’execució de l’actuació o sigui, el període que va des del començament fins a
l’acabament de les construccions, instal·lacions i obres que es realitzin, dates que s’han
de comunicar a l’administració municipal.
Es considerarà com a data de finalització:





La data d’acabament acreditada pel subjecte passiu mitjançant l'aportació del
certificat final d’obra o per qualsevol mitjà de prova admès en dret.
La data de termini de la llicència o la que s'hagi establert a la comunicació prèvia
i/o declaració responsable.
La data de sol·licitud de la llicència o comunicació de la primera utilització i
ocupació, o la d’utilització i ocupació efectiva de la construcció, instal·lació o obra.
La data de desistiment de la construcció, instal·lació o obra, si és anterior a la
fixada en la llicència, comunicació i/o declaració responsable.

Article 10è. Normes de Gestió
S’estableix el sistema d’autoliquidació com a forma de gestió de la liquidació provisional a
compte que cal fer amb motiu de la concessió de la llicència preceptiva o de la
presentació de la comunicació prèvia i/o declaració responsable, o d'inici de la
construcció, instal·lació o obra quan no s'hagin realitzat els tràmits esmentats.
La base liquidable provisional és el pressupost derivat de l'aplicació de l'article 5è
d'aquestes ordenances.



L'autoliquidació s'haurà de practicar dins dels 10 dies hàbils posteriors a la
notificació de l'atorgament de llicència o de l'efectivitat de la comunicació.

Un cop acabada la construcció, instal·lació o obra, el tècnic director o el subjecte passiu
podran aportar documentació acreditativa i degudament justificada i detallada del cost
real i efectiu de l'actuació realment executada. Aquest nou pressupost constituirà la base
liquidable definitiva sobre la que es practicarà la liquidació definitiva que comprendrà una
quantitat a ingressar o retornar segons el cas.
La base liquidable definitiva també podrà ser establerta a iniciativa de l'Ajuntament en
base a la comprovació municipal que pugui efectuar-se a la vista de les actuacions
efectivament realitzades.
Article 11è. Devolució de l’impost
En cas de desistiment per part de l'interessat abans d'iniciar la construcció, instal·lació o
obra, es practicarà la devolució de la quota satisfeta en concepte de l'impost.
Aquesta devolució no inclourà el valor de la taxa administrativa.
Article 12è. Gestió per delegació
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L’autoliquidació no es presentarà juntament amb la documentació necessària per a
tramitar la llicència o la comunicació prèvia i/o declaració responsable, sinó amb
posterioritat, un cop fixada pel tècnic municipal la base liquidable de l’impost d’acord amb
l'article esmentat:
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Si la gestió, inspecció i la recaptació del present tribut es deleguen total o parcialment a
una altra administració pública, les normes contingues en els articles anteriors seran
aplicables a les actuacions que ha de fer l'administració delegada.

No obstant l'anterior, en els casos en què la gestió hagi estat delegada, l'Ajuntament es
reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d'avocar de forma expressa
la competència, les facultats d'aprovar determinades actuacions singulars de recaptació,
concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o
aprovar l'anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de l'impost aquí regulat,
quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis
municipals ho facin convenient.

Article 13è. Infraccions i sancions
Es considera infraccions específiques d’aquest impost les següents:


No practicar l'autoliquidació en el termini establert a l'article 10è d'aquesta
ordenança.



Practicar una autoliquidació contrària a la base liquidable establerta.

Article 14è. Remissió normativa
Per tot allò que no estigui especialment previst en aquesta ordenança, s’aplicarà
l’Ordenança Fiscal i General i La Llei General Tributària i disposicions que les
desenvolupin i complementin.
Disposició addicional
Els preceptes d'aquesta ordenança fiscal que per raons sistemàtiques, reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament i, aquelles en què es
facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o
substituïts en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.

Disposició final

La present ordenança fiscal, va ser aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el 25 de juny de 2018 i publicada en el BOP número 166, de data 28
d'agost de 2018.
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Es procedirà segons el que preveu la Llei general tributària i l’Ordenança de gestió,
recaptació i inspecció tributària.
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Es proposa al Ple de 27 de setembre de 2021 la seva modificació a fi d’adequar a la
legislació vigent i, en concret, a la Disposició final primera de la Ley 12/2012 de 26
de desembre, de liberalització del comerç i de determinats serveis.

Aprovat per 9 vots a favor (Alexandre Medrano Foz, Berta Yuste Gascon, Carles Cano
Sanchez, Carles Mateu Duran, Cosme Damia Moreno Hermoso, Joan Albamonte
Ventayol, Joaquim Roque Paret, Monica Sanjaume Colomer, Sara Mendez Font)
15.0.- PRECS I PREGUNTES
Sense més assumptes a tractar, a les 20:37 hores s’aixeca la sessió que jo com a
secretaria en dono fe.
Signat electrònicament
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