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2.- MÒNICA SANJAUME COLOMER (SIG) (Alcaldessa), 24/03/2021 09:24

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 25 DE GENER DE 2021
Identificació de la sessió:
Núm. X2021000069
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 25 de gener de 2021
Hora d’inici: 19:10 h
Hora de fi: 20:40 h
Lloc: Telemàtica
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 25 de gener de 2021 i les intervencions de la totalitat dels
regidors assistents, expedient X202100069 ha quedat enregistrada en el vídeo de la
sessió, i aquest està certificat i allotjat al servidor: NOVA ETAPA\ORGANS
MUNICIPALS\PLE\2021\25 de gener 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 28 de desembre de 2020 a consideració dels
seus membres, es demana de fer una esmena a la moció: “ MOCIÓ QUE PRESENTA LA CUP
SOM POBLE PER ANOMENAR LA PLAÇA DE L’ANTIGA CASERNA DE LA GUÀRDIA CIVIL COM A
PLAÇA DE L’1 D’OCTUBRE”, és per això que abans s’ha de procedir a fer la votació
d’aprovar l’esmena que consta en:
L’acord de la moció aprovada el dia 28 de desembre de 2020 deia:
“Primer: Que l’Ajuntament de Ribes de Freser anomeni la plaça on hi havia l’antiga
caserna de la Guàrdia Civil: Plaça de l’1 d’Octubre.
ACTS0006
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Han excusat la seva absència:

Segon: Que l’Ajuntament de Ribes de Freser instal·li una placa amb el nom nou de la
plaça i dugui a terme un acte d’inauguració en memòria d’aquest dia.”
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I hauria de dir:
“Primer: Que l’Ajuntament de Ribes de Freser organitzi una consulta popular per tal de
designar un espai públic municipal com a Plaça d’1 d’Octubre.
Segon: Que s’obri un període de votació online del 01 al 10 de febrer del 2021 i, a més a
més, s’habiliti una mesa electoral el dia 14 de febrer de 2021 per a fer votacions
presencialment.
Tercer: Que l’Ajuntament de Ribes de Freser instal·li una placa amb el nom nou de
l’espai públic guanyador i dugui a terme un acte d’inauguració en memòria d’aquest dia.”
Es procedeix a votar l’esmena i s’aprova per unanimitat.
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió plenària de 28 de desembre de 2020.
2.0.- DESPATX D'OFICI
3.0.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA
Es dona compte dels Decrets d´Alcaldia compresos entre el número 835 de l’any 2020 i el
decret 38 de l’any 2021, ambdós inclosos
4.0.- RATIFICAR DECRETS D'ALCALDIA
4.1.- Ratificar decret 2021DECR000028 - DEC APROV BASES I CONV SUBV
EXTRAORD SECTOR RESTAURCIO 23122020

Ratificar decret 2021DECR000028 - DEC APROV BASES I CONV SUBV EXTRAORD
SECTOR RESTAURCIO 23122020
Text de l’acord:
Identificació de l'expedient
Expedient: X2020000968
Assumpte: Aprovació Bases reguladores d’una subvenció extraordinària de suport a les
empreses del sector de la restauració per cessament o reducció de l’activitat a
conseqüència de la segona onada de la crisi de la COVID-19
Òrgan que resol: Ple
Servei gestor: Recursos Econòmics
Antecedents:
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en
endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
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Títol de l’acord:
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Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores s’ajusta a allò previst a l’article
17.3 de la LGS.
Atès que per tal de donar resposta a la greu situació viscuda pel sector de la restauració
del municipi de Ribes Freser com a conseqüència de la segona onada de la Covid-19 i el
confinament perimetral de la comarca establert al DOGC de data 23 de desembre de
2020 és voluntat de la corporació donar suport al sector.
Atesa l’existència de crèdit pressupostari disponible d’un import màxim de 50.000 euros a
la partida 231.47202 i 231.47204 i del pressupost de 2020.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés
procedeix publicar el corresponent anunci al portal web municipal i al Butlletí Oficial de la
Província de Girona del contingut d’aquestes Bases.
Vist que les competència per a l’aprovació d’aquestes bases correspon al Ple de la
Corporació a l’empara de la normativa vigent d’aplicació.
Vista la urgència d’aprovar aquestes bases amb caràcter immediat per tal de donar
resposta el més aviat possible.
En virtut de les competències que m’atorga la legislació de règim local vigent,

Primer.- Aprovar les Reguladores per a l’atorgament d’una subvenció mitjançant el
procediment de concurrència competitiva amb l’objecte de donar resposta a la greu
situació viscuda pel sector de la restauració del municipi de Ribes Freser com a
conseqüència de la segona onada de la Covid-19 i el confinament perimetral de la
comarca establert al DOGC de data 23 de desembre de 2020.
“BASES REGULADORS DE LA LÍNIA DE SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES
DE L’AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER DE SUPORT EMPRESES DEL
SECTOR DE LA RESTAURACIÓ PER CESSAMENT O REDUCCIÓ D’ACTIVITAT
A CONSEQÜÈNCIA DE LA SEGONA ONADA DE LA CRISI DE LA COVID-19
1. REQUISITS PER ACCEDIR A LA SUBVENCIÓ:
1.1 Requisits específics
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RESOLC:

-

Que l’objecte social de l’empresa sol·licitant es correspongui al de restauració,
hostaleria, serveis turístics, comerç, serveis culturals i producte agroalimentari
acreditat segons epígraf del IAE.

-

Exercir la seva activitat econòmica al municipi, abans de l’1 d’octubre de
2020.

-

Haver cessat totalment l’activitat de conformitat amb la normativa publicada al
DOGC, durant algun període comprès entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre,
o bé haver sofert una reducció en la facturació de com a mínim el 60% en
relació amb el mateix període de l'exercici 2019 (1 d’octubre a 31 de
desembre de 2019 versus 1 d’octubre a 31 de desembre de 2020).
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1.2. Requisits generals
-

Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant l'Estat,
la Generalitat i l’Ajuntament de Ribes de Freser, així com en les obligacions
davant la Seguretat Social.

-

No haver estat condemnat mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de
la possibilitat d'obtenir subvencions o ajudes públiques o per delictes de
prevaricació, suborn, malversació de cabals públics, tràfic d'influències, fraus i
exaccions il·legals o delictes urbanístics.

-

No haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat declarades
insolvents en qualsevol procediment, estar declarades en concurs, llevat que
en aquest hagi adquirit l'eficàcia un conveni, estar subjectes a intervenció
judicial haver estat inhabilitades d'acord amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol,
concursal, sense que hagi conclòs el període d'inhabilitació fixat a la sentència
de qualificació del concurs.

-

No haver donat lloc, per una causa de la qual hagin estat declarades
culpables, a la resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb
l'Administració.

-

No estar incursa la persona física, els administradors de les societats
mercantils o els que tinguin la representació legal d'altres persones jurídiques,
en algun dels supòsits de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de
l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat, de la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques, o que es tracti de qualsevol dels càrrecs electius
que regula la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general,
en els termes que estableixin aquesta normativa o la normativa autonòmica
que reguli aquestes matèries.

2. IMPORTS DE LA SUBVENCIÓ:
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Tipologia d’empreses

Cessament
d’activitat

Bars i restaurants no vinculats a establiments
d’hostaleria obligats a cessar la seva activitat a
partir del dia 23 de desembre del 2020,
gestionat per autònoms o empreses, sense
treballadors
Bars i restaurants no vinculats a establiments
d’hostaleria obligats a cessar la seva activitat a
partir del dia 23 de desembre del 2020,
gestionat per autònoms o empreses, amb un
nombre de treballadors de 1 a 5
Bars i restaurants no vinculats a establiments
d’hostaleria obligats a cessar la seva activitat a
partir del dia 23 de desembre del 2020,
gestionat per autònoms o empreses, amb un
nombre de treballadors de 6 a 10
Bars i restaurants no vinculats a establiments
d’hostaleria obligats a cessar la seva activitat a
partir del dia 23 de desembre del 2020,
gestionat per autònoms o empreses, amb un
nombre de treballadors de 11 a 15
Bars i restaurants no vinculats a establiments
d’hostaleria obligats a cessar la seva activitat a
partir del dia 23 de desembre del 2020,

250€
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350€

450€

550€

650€

Reducció
d’activitat de més
del 60%
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gestionat per autònoms o empreses, amb un
nombre de treballadors de 16 a 20.
Empreses dedicades a l’hostaleria, serveis
turístics, comerç, serveis culturals i producte
agroalimentari que han sofert una reducció
en la facturació de com a mínim el 60% en
relació amb el mateix període de l'exercici
2019 (1 d’octubre a 31 de desembre de 2019
versus. 1 d’octubre a 31 de desembre de
2020), gestionat per autònoms o empreses,
sense treballadors
Empreses dedicades a l’hostaleria, serveis
turístics, comerç, serveis culturals i producte
agroalimentari que han sofert una reducció
en la facturació de com a mínim el 60% en
relació amb el mateix període de l'exercici
2019 (1 d’octubre a 31 de desembre de 2019
versus. 1 d’octubre a 31 de desembre de
2020), amb un nombre de treballadors de 1 a 5
Empreses dedicades a l’hostaleria, serveis
turístics, comerç, serveis culturals i producte
agroalimentari que han sofert una reducció
en la facturació de com a mínim el 60% en
relació amb el mateix període de l'exercici
2019 (1 d’octubre a 31 de desembre de 2019
versus. 1 d’octubre a 31 de desembre de
2020), amb un nombre de treballadors de 6 a 10
Empreses dedicades a l’hostaleria, serveis
turístics, comerç, serveis culturals i producte
agroalimentari que han sofert una reducció
en la facturació de com a mínim el 60% en
relació amb el mateix període de l'exercici
2019 (1 d’octubre a 31 de desembre de 2019
versus. 1 d’octubre a 31 de desembre de
2020), amb un nombre de treballadors d’11 a 15
Empreses dedicades a l’hostaleria, serveis
turístics, comerç, serveis culturals i producte
agroalimentari que han sofert una reducció
en la facturació de com a mínim el 60% en
relació amb el mateix període de l'exercici
2019 (1 d’octubre a 31 de desembre de 2019
versus. 1 d’octubre a 31 de desembre de
2020), amb un nombre de treballadors de 16 a
20
Empreses dedicades a l’hostaleria, serveis
turístics, comerç, serveis culturals i producte
agroalimentari que han sofert una reducció
en la facturació de com a mínim el 60% en
relació amb el mateix període de l'exercici
2019 (1 d’octubre a 31 de desembre de 2019
versus. 1 d’octubre a 31 de desembre de
2020), amb un nombre de treballadors superior
a 21.

250€

350€

450€

550€

650€

750€

3. MODALITAT DE LA PRESTACIÓ:
Aquestes prestacions són de pagament únic i en concepte de subvencions directes, a
l’empara de l’article 22.2.c Llei 38/2003, general de subvencions, i són compatibles
amb altres prestacions, ordinàries o extraordinàries, reconegudes per aquest mateix
Ajuntament o qualsevol altra administració autonòmica, estatal i/o municipal, excepció
feta d’aquelles en què així s’indiqui expressament.
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4. FORMA DE LA SOL·LICITUD, TRAMITACIÓ I TERMINI:
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-

La sol·licitud s'ha de formalitzar emplenant el model normalitzat de petició
degudament signat per l’autònom persona física o el representant legal de la
persona jurídica únicament indicant el càrrec. També poden signar la
sol·licitud altres representants de la persona jurídica, si bé en aquest cas cal
que acreditin les facultats, i acompanyar còpia de l’escriptura pública de què
resultin i també afirmar a la petició que les facultats no li han estat revocades
ni suspeses.

-

Les sol·licituds han presentar-se per instància general a través del registre
electrònic.

-

El termini per a presentació de sol·licituds és fins el 26 de febrer de 2021 (tot
el dia inclòs).

-

La presentació de la sol·licitud faculta l'Administració per verificar en qualsevol
moment la veracitat de les dades declarades. La inexactitud o falsedat de les
declaracions responsables, a més de ser causa d'exclusió de la persona
sol·licitant de la convocatòria, és també causa de revocació, sens perjudici de
les responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer.

-

L’òrgan competent per a resoldre sobre la concessió de les subvencions
directes sol·licitades és la Junta de Govern.

-

Les persones que presentin sol·licituds defectuoses o incompletes, han
d'ésser requerides per tal de que dins del termini màxim de 10 dies hàbils
esmenin les errades o defectes.

-

La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les condicions
establertes en l’acord d’aprovació.

6. DOCUMENTACIO ACREDITATIVA
La persona beneficiària ha de custodiar i aportar quan així sigui requerida per
l'Ajuntament de Ribes de Freser per a dur a terme les actuacions de comprovació i
verificació de les dades declarades, i a les de control de l'activitat econòmica i
financera que corresponguin a la Intervenció municipal, a la Sindicatura de Comptes o
a altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, la documentació
acreditativa dels requisits:
Requisit

Documentació acreditativa

L'exercici la seva activitat comercial Certificat d'alta d'IAE emès per l'Agència
o industrial al municipi.
tributària.

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.

5. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ:
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Còpia de la declaració trimestral de l'IVA
del 4t trimestre dels anys 2019 i 2020
presentades davant l'Agència tributària, i
també els registre d'IVA mensuals dels
mesos d’octubre a desembre dels
mateixos
anys
presentada
davant
l'Agència Tributària.

Haver cessat totalment l’activitat o
bé sofert una reducció en la
facturació per de com a mínim el
60% en relació amb el mateix
període l'exercici 2019 (1 d’octubre
a 31 de desembre de 2019).

7. ALTRES ASPECTES A CONSIDERAR:
-

La subvenció destinada a autònoms pot ser sol·licitada per qualsevol tipus
d’autònom, excepte els autònoms familiars col·laboradors del titular.

-

Qualsevol persona física i/o jurídica tant sols pot presentar una única petició
de subvenció.

-

Resten excloses de l'àmbit subjectiu de la subvenció qualsevol empresa
l’objecte social de la qual no sigui el destinat a la restauració (segons epígraf del
IAE)

-

Atès el caràcter d’urgència i excepcionalitat d’aquestes subvencions, no
s'exigeixen els altres requisits ni condicionants que els resultants d’aquest
mateix acord.

-

La subvenció s'entén acceptada si la persona beneficiària no ha manifestat
expressament les seves objeccions en el termini de deu dies, a comptar des
de la data de la notificació de la resolució d’atorgament.

-

L’Ajuntament verificarà posteriorment la certesa de les circumstàncies
comunicades així com la comprovació de les liquidacions d’IVA exigides
qualsevol altra comprovació que consideri oportuna, per vetllar per la correcta
aplicació de l’objecte de la subvenció. Qualsevol incompliment dels requisits
exigits ha de donar lloc a la revocació de la prestació, mitjançant acord de la
Junta de govern local, prèvia audiència de la persona beneficiària de la
subvenció.

-

En cap cas, l’import de la subvenció sumat a altres possibles subvencions,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol ens
públic o privat, no pot superar la reducció d’ingressos de l’activitat com a
conseqüència de la crisi provocada pel Covid-19.”

Segon.- Procedir a la retenció de crèdit del pressupost 2020 als efectes pressupostaris i
comptables escaients.
Tercer.- Sotmetre les presents bases a un període d’informació púbica mitjançat
publicació al BOP i al portal web municipal durant un termini de 15 dies per tal que els
interessats puguin presentar les al·legacions que al seu dret considerin escaients.
En el supòsit que no es presentin reclamacions aquestes bases esdevindran definitives
sense la necessitat d’adoptar nou acord
Quart.- Ratificar la present resolució pel Ple de la corporació en la propera sessió que se
celebri.
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1.- Loida Valeros Cejas (TCAT) (Secretària - Interventora), 24/03/2021 09:01
2.- MÒNICA SANJAUME COLOMER (SIG) (Alcaldessa), 24/03/2021 09:24

Aprovat per 9 vots a favor (Alexandre Medrano Foz, Berta Yuste Gascon, Carles Cano
Sanchez, Carles Mateu Duran, Cosme Damia Moreno Hermoso, Joan Albamonte
Ventayol, Joaquim Roque Paret, Monica Sanjaume Colomer, Sara Mendez Font)
5.0.- INF_CI APROV CALENDARI SESSIONS PLENARIES 2021
Fets:
Vist allò que disposen els articles 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local; 97 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; l'article 38
del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprovà el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
Atès que correspon al Ple de la Corporació Municipal determinar la periodicitat i el règim
de sessions ordinàries del mateix Ple, amb una periodicitat trimensual, a la vista de les
previsions contingudes a l'article 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, abans esmentada
i a l’article 98.a) del Text Refós català.
Fonament de Dret:
-

Article 46 de la llei 7/85, de 2 d´abril reguladora de les bases de règim local.
Article 98.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Per tot això, aquesta Alcaldia, proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents:

Primer.- Aprovar el règim de sessions del Ple per l’any 2021 de la següent manera:
 Ple Sessió Ordinària – Es celebrarà una sessió bimensual, el quart dilluns
de cada dos mesos a les 19’00 hores.
Segon.- Aprovar en conseqüència el calendari de sessions ordinàries del Ple d’aquesta
Corporació per l’any 2021, de la forma següent:
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ACORDS:

MES

PLE

GENER

25/01/2021

MARÇ

22/03/2021

MAIG

24/05/2021

JULIOL

26/07/2021

SETEMBRE

27/09/2021

NOVEMBRE

22/11/2021
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1.- Loida Valeros Cejas (TCAT) (Secretària - Interventora), 24/03/2021 09:01
2.- MÒNICA SANJAUME COLOMER (SIG) (Alcaldessa), 24/03/2021 09:24

Tercer.- Facultar a l’Alcaldia a modificar el calendari aprovat, per raons extraordinàries
o d’interès general, suficientment justificades, donant compte al Ple.
Quart.- Comunicar aquest acord a tots els Regidors i Regidores afectats/des i a les
diferents àrees municipal, pel seu coneixement i efectes.
Cinquè.- Difondre el contingut d’aquest acord, en compliment del Principi de
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i
8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la
Informació i Bon Govern de Catalunya i publicació en el e-tauler.
Aprovat per 9 vots a favor (Alexandre Medrano Foz, Berta Yuste Gascon, Carles Cano
Sanchez, Carles Mateu Duran, Cosme Damia Moreno Hermoso, Joan Albamonte
Ventayol, Joaquim Roque Paret, Monica Sanjaume Colomer, Sara Mendez Font)
6.0.- INF_CI APROV SESSIONS JUNTA GOVERN LOCAL 2021

Vist allò que disposen els articles 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local; 97 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; l'article 38 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprovà el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
Atès que correspon al Ple de la Corporació Municipal determinar la periodicitat i el règim
de sessions ordinàries del mateix Ple, amb una periodicitat trimensual, a la vista de les
previsions contingudes a l'article 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, abans esmentada
i a l’article 99.1) del Text Refós català.
Fonament de Dret:
-

Article 46 de la llei 7/85, de 2 d´abril reguladora de les bases de règim local.
Article 99 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.

Per tot això, aquesta Alcaldia, proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents:
ACORDS:
Primer.- Aprovar el règim de sessions de la Junta de Govern Local per l’any 2021 de la
següent manera:
 Junta de Govern Local – Celebrarà les seves sessions ordinàries amb la
periodicitat quinzenal, amb caràcter preferent el primer i tercer dimecres de cada
mes, a les 18 hores, excepte quan s’escaigui en festiu o vigília.
 El mes d’agost no hi haurà sessió ordinària.
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Segon.- Aprovar en conseqüència el calendari de sessions ordinàries de la Junta de
Govern Local d’aquesta Corporació per l’any 2021, de la forma següent:

MES

JUNTA DE GOVERN LOCAL

GENER

7 i 20/01/2021

FEBRER

3 i 17/01/2021

MARÇ

3 i 17/03/2021

ABRIL

7 i 21/07/2021

MAIG

5 i 19/05/2021

JUNY

2 i 16/06/2021

JULIOL

7 i 21/07/2021

AGOST

-

SETEMBRE

8 i 22/09/2021

OCTUBRE

6 i 20/10/2021

NOVEMBRE

3 i 17/11/2021

DESEMBRE

1 i 15/12/2021

Tercer.- Facultar a l’Alcaldia a modificar el calendari aprovat, per raons extraordinàries
o d’interès general, suficientment justificades, donant compte al Ple.
Quart.- Comunicar aquest acord a tots els Regidors i Regidores afectats/des i a les
diferents àrees municipal, pel seu coneixement i efectes.
Cinquè.- Difondre el contingut d’aquest acord, en compliment del Principi de
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i
8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la
Informació i Bon Govern de Catalunya i publicació en el e-tauler.
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)
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1.- Loida Valeros Cejas (TCAT) (Secretària - Interventora), 24/03/2021 09:01
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INFORME DE COMISSIÓ INFORMATIVA
Títol:
PROP_ACORD
BRUGUERA

PAGAMENT

JUST

I

PREU

EXPROPIACIO

FORÇOSA

CTRA

Text:
Expedient núm.: X2020000037 - 1579-000001-2020
PROPOSTA D’ACORD

Expedient núm.: X2018000693
Dictamen de la Comissió Informativa
Procediment: Expropiació Forçosa. Determinació i Pagament del Preu just
Assumpte:
Naturalesa de l'informe: [ ] Esborrany [ ] Provisional [x] Definitiu
Document signat per: L’Alcaldessa
I.- FETS

Vist l’informe de secretaria de data 26 de novembre de 2018.
Vist l’informe d’intervenció de data 3 de desembre de 2018.

Vist l’acord del Plenari Municipal en sessió celebrada el dia 17 de desembre de 2018,
d’aprovació inicial de l’expedient d’expropiació forçosa.
Vist l’anunci del BOP núm 248 de 31 de desembre de 2018.
Vist l’anunci publicat al Diari El Ripollès de data 28 de desembre de 2018.
Vist l’acord del Plenari Municipal en sessió celebrada el dia 25 de febrer de 2019,
d’aprovació definitiva de l’expedient d’expropiació forçosa.
Vist la diligència d’inici de preu just de les finques de conformitat amb l’acord adoptat pel
Plenari Municipal de data 25 de febrer de 2019.
Vist els requeriments del full de preuament dels propietaris de data 4 d’abril de 2019.
Vist la proposta d’apreuament del propietari Sr. Josep Picola Pous amb DNI 40583907Q
de data 20 de maig de 2019
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Vist el decret d’incoació 2018DECR001129 de 26 de novembre de 2018, referent a
l’expropiació forçosa de dues finques amb la finalitat d’ampliar la carretera GIV-5263.

Vist la proposta d’apreuament dels propietaris Sr. Joan Carbonell Casals amb DNI
78022421G i Sr. Ramon Carbonell Casals amb DNI 43625088E, de data 6 de juny de
2019
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1.- Loida Valeros Cejas (TCAT) (Secretària - Interventora), 24/03/2021 09:01
2.- MÒNICA SANJAUME COLOMER (SIG) (Alcaldessa), 24/03/2021 09:24

Vist l’informe de l’arquitecte municipal de data 7 de juny de 2020 sobre la valoració de
l’expropiació dels terrenys per a la construcció de voral a la Ctra de Bruguera a Ribes de
Freser.
Vist l’acceptació de la valoració per part dels propietaris Sr Joan Carbonell Casals i
Ramon Carbonell Casals de data de data 19 de maig de 2020 i del Sr. Josep Picola Pous
de 10 de juliol de 2020.
Vist el que disposa l’art. 3..4 del Decret de 26 d’abril de 1957 pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei de Expropiació Forçosa, que literalment diu:
Cuando expropie la Provincia o el Municipio, corresponde, respectivamente, a la
Diputación Provincial o al Ayuntamiento en pleno, adoptar los acuerdos en materia de
expropiación que conforme a la Ley o a este Reglamento tengan carácter de recurribles vía
administrativa o contenciosa. En los demás casos, la representación de estas entidades
corresponde al Presidente de la Diputación y al Alcalde, sin perjuicio de la competencia del
Gobernador civil en el supuesto regulado por el artículo 18 de la Ley general. Estos
principios no serán de aplicación en cuanto las normas de régimen local o de urbanismo, a
que se refiere el artículo 85 de la Ley, establezcan criterios especiales de competencia
Vist l’informe econòmic de la Intervenció municipal de data 13 de gener de 2021 que
consta a l’expedient administratiu.
Realitzada la tramitació legalment establerta, es proposa al Ple l'adopció del següent,
ACORD
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PRIMER. Aprovar el següent preu just de mutu acord segons el detall i plànol adjunt:

Referència cadastral

1537109DG3813N0000FM

Titular

Únic

Nom titular

Josep Picola Pous

Preu just

8.545,91 €

% del Bé afectat

4,32%

Observacions

425,15 m2 segons el plànol adjunt

Referència cadastral

1537110DG3813N0000LM

Titular

A parts iguals

Nom titular

Joan Carbonell Casals i Ramon Carbonell Casals
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Preu just

4.254,78 €

% del Bé afectat

7,53%

Observacions

196,00 m2 segons el plànol adjunt
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1.- Loida Valeros Cejas (TCAT) (Secretària - Interventora), 24/03/2021 09:01
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SEGON. Condicionar el present acord a l’aprovació definitiva del pressupost de la
Corporació 2021 i de l’aprovació de la modificació de crèdit necessària per a fer front a la
totalitat del just i preu acordat.
TERCER. Facultar a l'Alcaldia per tal que amb posterioritat a la modificació de crèdit
esmentada al punt anterior, procedeixi a l'abonament i subscrigui les actes de pagament i
ocupació.
QUART. Aprovar, disposar i reconèixer la quantitat de 12.800,69 euros a la qual
ascendeix el preu acordat.
CINQUÈ. Ordenar el pagament de 12.800,69€ de conformitat amb l'informe de

Nom i Cognoms

NIF

Import

Josep Picola Pous

40583907Q

8.545,91 €

Joan Carbonell Casals i Ramon

78022421G i

4.254,78 €

Carbonell Casals

43625088E

SISÈ. Adonar de la present Resolució a Intervenció i a Tresoreria, als efectes oportuns.
SETÈ. Notificar als propietaris expropiats la decisió adoptada.
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.- INF_CI MODIF PLANTILLA 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 junt amb el pressupost 2021, la
següent plantilla de personal, publicada al BOP de Girona núm. 1 de 4 de gener de 2021:
SERVEIS GENERALS

CODI LLOC
DE TREBALL
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fiscalització:

TIPUS

DENOMINACIÓ

JORNADA
SETMANAL

GRUP

9

C.DESTÍ

C.ESPECÍFIC
Import brut
mensual

SIST.
PROVISIÓ

OBSERVACIONS
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1.- Loida Valeros Cejas (TCAT) (Secretària - Interventora), 24/03/2021 09:01
2.- MÒNICA SANJAUME COLOMER (SIG) (Alcaldessa), 24/03/2021 09:24

Secretari/aFuncionari interventor/a

37,5 h

A1

22

0,00

C/O
Hab.
Nacional

Acumulació

SG-TAG-01

Tècnic/a
Administració
Funcionari General

37,5 h

A1

22

680,00

C

175,00 € del CE
són en
concepte de
coordinadora
àrea.
Nomenament
interí

SG-PE-01

Laboral

37,5 h

A2

16

404,00

C/O

Laboral
indefinit no fixe

Tècnic/a Turisme

AG-AD-01

Funcionari Administratiu/va

37,5 h

C1

16

428,00

C/O

125,00 € del CE
són en
concepte de
coordinadora
àrea.

AG-AD-02

Laboral

Administratiu/va

37,5 h

C1

16

303,00

C/O

Nomenament
interí

AG-AX-02

Laboral

Auxiliar
administratiu/va

37,5 h

C2

16

202,00

C/O

Nomenament
interí

AE-TAE-01

Funcionari Arquitecte

18,75

A1

30

736,33

C/O

Nomenament
interí

SG-AX-01

Laboral

Auxiliar
administratiu/va

37,5h

C2

16

202,00

C/O

Laboral
indefinit no fixe

Funcionari Administratiu/va

37,5h

C1

16

341,96

C/O

Funcionari de
carrera

Funcionari Arquitecte Tècnic

22,5

A2

18

417,23

C/O

Nomenament
interí

9
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OBRES I MANTENIMENT

CODI LLOC
DE
TREBALL

AE-BO-01

AE-BO-02

AE-BO-03

AE-BO-04

AE-BO-05

ACTS0006

AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER
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1.- Loida Valeros Cejas (TCAT) (Secretària - Interventora), 24/03/2021 09:01
2.- MÒNICA SANJAUME COLOMER (SIG) (Alcaldessa), 24/03/2021 09:24

AE-BO-06

TIPUS

Laboral

Laboral

Laboral

Laboral

Laboral

Laboral

DENOMINACIÓ

Obra i manteniment

Obra i manteniment

Obra i manteniment

Obra i manteniment

Obra i manteniment

Obra i manteniment

C.ESPECÍFIC
JORNADA
Import brut
SETMANAL GRUP C.DESTÍ mensual

37,5 h AT/ST

37,5 h AT/ST

37,5 h AT/ST

37,5 h AT/ST

37,5 h AT/ST

37,5 h AT/ST

9

14

14

14

14

14

14

141,40

141,40

141,40

161,40

141,40

241,40

SIST.
PROVISIÓ

OBSERVACIONS

C

40,04 € del CE
són en
concepte de
flexibilitat
horària.
Laboral
indefinit no fixe

C

40,04 € del CE
són en
concepte de
flexibilitat
horària

C

40,04 € del CE
són en
concepte de
flexibilitat
horària.
Laboral
indefinit no fixe

C

40,04 € del CE
són en
concepte de
flexibilitat
horària i 20,00
€ són per
tasques
diverses en
instal.lacions i
edificis
municipals fora
jornada.
Laboral
indefinit no fixe

C

40,04 € del CE
són en
concepte de
flexibilitat
horària.
Laboral
indefinit no fixe

C

40,04 € del CE
són en
concepte de
flexibilitat
horària i 100 €
del CE són en
concepte de
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coordinador
àrea

AE-BO-07

Laboral

Cap brigada obra i
manteniment

37,5 h

C2

18

505,00

C/O

200,00 € del CE
són en
concepte de
cap brigada

ORDRE PÚBLIC
CODI LLOC
DE
TREBALL

TIPUS

AE-SP-01

Funcionari Agent Policia Local

37,5 h

C1

16

AE-SP-02

Funcionari Agent Policia Local

37,5 h

C1

16

DENOMINACIÓ

C.ESPECÍFIC
JORNADA
Import brut
SETMANAL GRUP C.DESTÍ mensual

303,00

SIST.
PROVISIÓ

C/O
C/O

OBSERVACIONS

Vacant

SERVEI BIBLIOTECA
CODI LLOC
DE
TREBALL

AE-SP-01

TIPUS

Laboral

DENOMINACIÓ

Auxiliar biblioteca

C.ESPECÍFIC
JORNADA
Import brut
SETMANAL GRUP C.DESTÍ mensual

22,5

C2

12

163,60

SIST.
PROVISIÓ

C/O

OBSERVACIONS
Laboral
indefinit no
fixe.
42,40 € del CE
són per
treballar
dissabtes al
matí.

NETEJA EDIFICIS PÚBLICS

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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* Quan la plaça vacant d´agent de la policia local estigui coberta, a l´agent que dugui a terme les funcions de cap de la
Policia Local, se li afegirà en el seu complement específic, la quantitat de 200,00 euros bruts al mes.

CODI LLOC
DE
TREBALL

TIPUS

DENOMINACIÓ

AE-SN-01

Laboral

Neteja edificis
públics

C.ESPECÍFIC
JORNADA
Import brut
SETMANAL GRUP C.DESTÍ mensual

36h AT/ST

9

12

104,20

SIST.
PROVISIÓ

C

OBSERVACIONS
Laboral
indefinit no fixe
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AE-SN-02

Laboral

Neteja edificis
públics

27h AT/ST

12

78,15

C

Laboral
indefinit no fixe

AE-SN-03

Laboral

Neteja edificis
públics

15 h AT/ST

12

43,42

C

Laboral
indefinit no fixe

AE-SN-04

Laboral

Neteja edificis
públics

37,5 h AT/ST

12

108,54

C

Laboral
indefinit no fixe

2.- Per exigències legals han de ser amortitzades la plaça següent:

AP.

Una plaça de personal laboral de l’Escala d’Administració Especial, Peó del grup

3.- Així mateix s’ha de modificar la dedicació de dues places de personal de neteja:

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).

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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- Plaça de personal laboral de l’Escala d’Administració Especial, Personal de
neteja del grup AP, modificació de la jornada, d’un 96% es converteix en 100%
de la jornada.
- Plaça de personal laboral de l’Escala d’Administració Especial, Personal de
neteja del grup AP, modificació de la jornada, d’un 72% es converteix en 75% de
la jornada.

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.
9
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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 11/2021, 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..
4.- La nova plantilla conté la regularització de la jornada corresponent al personal de
neteja municipal, on s’ha acreditat que per les necessitats de servei i l’optimització dels
recursos públics, és preceptiu l’increment de la mateixa per tal d’adequar-la a la jornada
ordinària dels empleats públics, pel que es proposa la modificació de la dedicació de dues
places de perosnal de neteja:
-

Plaça de personal laboral de l’Escala d’Administració Especial, Personal de neteja del
grup AP, modificació de la jornada, d’un 96% es converteix en 100% de la jornada.
Plaça de personal laboral de l’Escala d’Administració Especial, Personal de neteja del
grup AP, modificació de la jornada, d’un 72% es converteix en 75% de la jornada.

5.- 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.

6.- 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.
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:
SERVEIS GENERALS
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TIPUS

DENOMINACIÓ

JORNADA
SETMANAL

GRUP

9

C.DESTÍ

C.ESPECÍFIC
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mensual

SIST.
PROVISIÓ

OBSERVACIONS
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Secretari/aFuncionari interventor/a

37,5 h

A1

22

0,00

C/O
Hab.
Nacional

Acumulació

SG-TAG-01

Tècnic/a
Administració
Funcionari General

37,5 h

A1

22

680,00

C

175,00 € del CE
són en
concepte de
coordinadora
àrea.
Nomenament
interí

SG-PE-01

Laboral

37,5 h

A2

16

404,00

C/O

Laboral
indefinit no fixe

Tècnic/a Turisme

AG-AD-01

Funcionari Administratiu/va

37,5 h

C1

16

428,00

C/O

125,00 € del CE
són en
concepte de
coordinadora
àrea.

AG-AD-02

Laboral

Administratiu/va

37,5 h

C1

16

303,00

C/O

Nomenament
interí

AG-AX-02

Laboral

Auxiliar
administratiu/va

37,5 h

C2

16

202,00

C/O

Nomenament
interí

AE-TAE-01

Funcionari Arquitecte

18,75

A1

30

736,33

C/O

Nomenament
interí

SG-AX-01

Laboral

Auxiliar
administratiu/va

37,5h

C2

16

202,00

C/O

Laboral
indefinit no fixe

Funcionari Administratiu/va

37,5h

C1

16

341,96

C/O

Funcionari de
carrera

Funcionari Arquitecte Tècnic

22,5

A2

18

417,23

C/O

Nomenament
interí
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OBRES I MANTENIMENT

CODI LLOC
DE
TREBALL

AE-BO-02

AE-BO-03

AE-BO-04

AE-BO-05

AE-BO-06

AE-BO-07
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1.- Loida Valeros Cejas (TCAT) (Secretària - Interventora), 24/03/2021 09:01
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TIPUS

Laboral

Laboral

Laboral

Laboral

Laboral

Laboral

DENOMINACIÓ

Obra i manteniment

Obra i manteniment

Obra i manteniment

Obra i manteniment

Obra i manteniment

Cap brigada obra i
manteniment

C.ESPECÍFIC
JORNADA
Import brut
SETMANAL GRUP C.DESTÍ mensual

37,5 h AT/ST

37,5 h AT/ST

37,5 h AT/ST

37,5 h AT/ST

37,5 h AT/ST

37,5 h

9

C2

14

14

14

14

14

18

141,40

141,40

161,40

141,40

241,40

505,00

SIST.
PROVISIÓ

OBSERVACIONS

C

40,04 € del CE
són en
concepte de
flexibilitat
horària

C

40,04 € del CE
són en
concepte de
flexibilitat
horària.
Laboral
indefinit no fixe

C

40,04 € del CE
són en
concepte de
flexibilitat
horària i 20,00
€ són per
tasques
diverses en
instal.lacions i
edificis
municipals fora
jornada.
Laboral
indefinit no fixe

C

40,04 € del CE
són en
concepte de
flexibilitat
horària.
Laboral
indefinit no fixe

C

40,04 € del CE
són en
concepte de
flexibilitat
horària i 100 €
del CE són en
concepte de
coordinador
àrea

C/O

200,00 € del CE
són en
concepte de
cap brigada
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1.- Loida Valeros Cejas (TCAT) (Secretària - Interventora), 24/03/2021 09:01
2.- MÒNICA SANJAUME COLOMER (SIG) (Alcaldessa), 24/03/2021 09:24

ORDRE PÚBLIC
CODI LLOC
DE
TREBALL

TIPUS

AE-SP-01

Funcionari Agent Policia Local

37,5 h

C1

16

AE-SP-02

Funcionari Agent Policia Local

37,5 h

C1

16

DENOMINACIÓ

C.ESPECÍFIC
JORNADA
Import brut
SETMANAL GRUP C.DESTÍ mensual

303,00

SIST.
PROVISIÓ

C/O
C/O

OBSERVACIONS

Vacant

* Quan la plaça vacant d´agent de la policia local estigui coberta, a l´agent que dugui a terme les funcions de cap de la
Policia Local, se li afegirà en el seu complement específic, la quantitat de 200,00 euros bruts al mes.

SERVEI BIBLIOTECA

AE-SP-01

TIPUS

Laboral

DENOMINACIÓ

Auxiliar biblioteca

C.ESPECÍFIC
JORNADA
Import brut
SETMANAL GRUP C.DESTÍ mensual

22,5

C2

12

163,60

SIST.
PROVISIÓ

C/O

OBSERVACIONS
Laboral
indefinit no
fixe.
42,40 € del CE
són per
treballar
dissabtes al
matí.

NETEJA EDIFICIS PÚBLICS
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CODI LLOC
DE
TREBALL

CODI LLOC
DE
TREBALL

C.ESPECÍFIC
JORNADA
Import brut
SETMANAL GRUP C.DESTÍ mensual

TIPUS

DENOMINACIÓ

AE-SN-01

Laboral

Neteja edificis
públics

37,5h AT/ST

12

108,54

C

Laboral
indefinit no fixe

AE-SN-02

Laboral

Neteja edificis
públics

28,12h AT/ST

12

81,40

C

Laboral
indefinit no fixe

AE-SN-03

Laboral

Neteja edificis
públics

15 h AT/ST

12

43,42

C

Laboral
indefinit no fixe

AE-SN-04

Laboral

Neteja edificis
públics

37,5 h AT/ST

12

108,54

C

Laboral
indefinit no fixe
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1.- Loida Valeros Cejas (TCAT) (Secretària - Interventora), 24/03/2021 09:01
2.- MÒNICA SANJAUME COLOMER (SIG) (Alcaldessa), 24/03/2021 09:24

La plantilla amortitza una plaça de personal laboral de l’Escala d’Administració Especial,
Peó del grup AP.
Es modifiquen les següents places:
1.- Plaça de personal laboral de l’Escala d’Administració Especial, Personal de
neteja del grup AP, modificació de la jornada, d’un 96% es converteix en 100% de la
jornada.
2.- Plaça de personal laboral de l’Escala d’Administració Especial, Personal de
neteja del grup AP, modificació de la jornada, d’un 72% es converteix en 75% de la
jornada.
Aquesta modificació serà efectiva a partir de l’endemà de que l’aprovació de la
plantilla 2021 aprovada per Ple de data 28 de desembre de 2020 esdevingui definitiva
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.

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.
Aprovat per 9 vots a favor (Alexandre Medrano Foz, Berta Yuste Gascon, Carles Cano
Sanchez, Carles Mateu Duran, Cosme Damia Moreno Hermoso, Joan Albamonte
Ventayol, Joaquim Roque Paret, Monica Sanjaume Colomer, Sara Mendez Font)
9.0.- INF_CI MODIFICACIO RELACIO DE LLOCS DE TREBALL 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
l’amortització d’una personal laboral, de l’Escala Administració Especial, Peó del grup
funcional AP, procedeix amortització una dotació del lloc de treball de Peó de Brigada AP.
Atès que la reorganització del servei de Neteja comporta la creació d’un nou lloc de
treball de Coordinador/a de Neteja AP, comporta l’amortització d’una dotació del lloc de
treball de peó de neteja.
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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.
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1.- Loida Valeros Cejas (TCAT) (Secretària - Interventora), 24/03/2021 09:01
2.- MÒNICA SANJAUME COLOMER (SIG) (Alcaldessa), 24/03/2021 09:24

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, i com a conseqüència de la nova
valoració de llocs de treball realitzada, la relació de llocs de treball per al 2021 quedaria
així:
Codi Lloc de
Treball

Denominació

SG-SI-01
AE-TAE-01
SG-TAG-01
SG-PE-01
AG-AD-01
AE-PE-01
AG-AD-02
AE-BO-07

Secretari/a - Interventor/a
Arquitecte/a 50%
Tècnic/a Administració General
Tècnic/a Turisme
Administratiu/va Serveis tècnics
Arquitecte/a Tècnic 60%
Administratiu/va Comptable
Cap brigada obra i manteniment

AG-AD-03

Administratiu/va de Serveis generals

AG-AX-02
SG-AX-01
AE-SP-01
AE-SP-01 i 02
AE-BO-01 a 05
AE-SN-04
AE-SN-01
AE-SN-02
AE-SN-03

Aux. Administratiu/va OAC
Aux. Administratiu/va Oficina de Turisme
Aux. Administratiu/va Biblioteca 60%
Agent interí o en pràctiques
Peó de la Brigada
Coordinador/a neteja
Peó neteja 100%
Peó neteja 75%
Peó neteja 40%

Tipus
de lloc

Grup

Dotació

F
F
F
L
F
F
L
L
F
L
L
L
F
L
L
L
L
L

A1
A1
A1
A2
C1
A2
C1
C2
C1
C2
C2
C2
C2
AP
AP
AP
AP
AP

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
5
1
1
1
1

Sistema Tipus lloc Complement Complement
provisió de treball
Destí
específic
FHE
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
LLD
C
C
C

S
N
S
C
N
N
N
C
N
N
N
N
N
N
C
N
N
N

22
30
22
16
16
18
16
18
16
16
16
16
16
14
12
12
12
12

Acumulació
497,25 €
856,63 €
642,07 €
312,00 €
460,02 €
325,00 €
487,50 €
350,92 €
241,83 €
247,00 €
128,70 €
332,00 €
177,17 €
237,16 €
147,17 €
110,38 €
63,93 €

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.
Atès que la valoració dels Llocs de treball de l’Ajuntament de Ribes de Freser, ha estat
sotmesa a l’informe extern d’un advocat especialitzat en la realització de valoracions de
llocs de treball, així com les fitxes descriptives dels mateixos.
Aquest informe, que figura a l’expedient administratiu d’aprovació de la plantilla i de la
RLT, proposa una actualització de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de
Ribes de Freser, concloent que el cost addicional de la posada en pràctica de
l’actualització de la relació de llocs de treball no infringeix la legislació aplicable, entenent
que l’amortització de la plaça de personal laboral, de l’Escala Administració Especial, Peó
del grup funcional AP, i del lloc de treball de Peó de Brigada AP, comporten el marge
econòmic suficient per implementar el resultat de la valoració sense que la Massa Salarial
experimenti un increment per sobre d’allò autoritzat per la Llei 11/2020, de 30 de
desembre, de Pressupostos generals de l’Estat per l’any 2021.
Pels motius anteriors, la Comissió informativa dictamina i proposa al Ple l’adopció dels
següents
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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.

ACORDS:
9

ÓRGANO

EXPEDIENTE

ACTA_PLE

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA

X2021000069

Codi Segur de Verificació: 5d827535-1fb0-4c9d-9c7f-30ed3514132f
Origen: Administració
Identificador documento original: ES_L01081000_2021_11628569
Data d'impressió: 27/07/2021 10:28:41
Pàgina 28 de 34

SIGNATURES

Ì5dÇrkCÈ-1fb0-4c9d-9c7f-30edÇC.-È2f4Î

DOCUMENT

1.- Loida Valeros Cejas (TCAT) (Secretària - Interventora), 24/03/2021 09:01
2.- MÒNICA SANJAUME COLOMER (SIG) (Alcaldessa), 24/03/2021 09:24

Primer.- MODIFICAR la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Ribes de Freser per
l’exercici de 2021:

Codi Lloc de
Treball

Denominació

SG-SI-01
AE-TAE-01
SG-TAG-01
SG-PE-01
AG-AD-01
AE-PE-01
AG-AD-02
AE-BO-07

Secretari/a - Interventor/a
Arquitecte/a 50%
Tècnic/a Administració General
Tècnic/a Turisme
Administratiu/va Serveis tècnics
Arquitecte/a Tècnic 60%
Administratiu/va Comptable
Cap brigada obra i manteniment

AG-AD-03

Administratiu/va de Serveis generals

AG-AX-02
SG-AX-01
AE-SP-01
AE-SP-01 i 02
AE-BO-01 a 05
AE-SN-04
AE-SN-01
AE-SN-02
AE-SN-03

Aux. Administratiu/va OAC
Aux. Administratiu/va Oficina de Turisme
Aux. Administratiu/va Biblioteca 60%
Agent interí o en pràctiques
Peó de la Brigada
Coordinador/a neteja
Peó neteja 100%
Peó neteja 75%
Peó neteja 40%

Tipus
de lloc

Grup

Dotació

F
F
F
L
F
F
L
L
F
L
L
L
F
L
L
L
L
L

A1
A1
A1
A2
C1
A2
C1
C2
C1
C2
C2
C2
C2
AP
AP
AP
AP
AP

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
5
1
1
1
1

Sistema Tipus lloc Complement Complement
provisió de treball
Destí
específic
FHE
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
LLD
C
C
C

S
N
S
C
N
N
N
C
N
N
N
N
N
N
C
N
N
N

22
30
22
16
16
18
16
18
16
16
16
16
16
14
12
12
12
12

Acumulació
497,25 €
856,63 €
642,07 €
312,00 €
460,02 €
325,00 €
487,50 €
350,92 €
241,83 €
247,00 €
128,70 €
332,00 €
177,17 €
237,16 €
147,17 €
110,38 €
63,93 €

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.- MOCIONS
10.1.- PROP_ACORD MOCIO HOMENATGE DEPORTATS NAZIS
Moció del grup municipal Tots fem Ribes per homenatjar els deportats als Camps
nazis de la Vall de Ribes
El 27 de gener se celebra el Dia Internacional de Commemoració en Memòria de les
Víctimes de l’Holocaust a tot Catalunya. Diverses poblacions del país (Girona, Sabadell,
Manresa, Igualada, Castellar del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Olot, Súria, Puig-Reig,
Prats de Lluçanès, etc.) ho han recordat i homenatjat col·locant llambordes stolpersteine
en llocs significatius de la població o davant de les llars on van néixer o van viure
persones que, fugint de la persecució franquista, van ser capturades a França i
deportades a camps de concentració nazis.
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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.

Les llambordes stolpersteine són petits monuments creats per l’artista alemany Gunter
Demnig en memòria de les víctimes del nazisme. Les stolpersteine són llambordes
quadrades de 10cm x 10cm, fetes de formigó i cobertes d’una fulla de llautó, on es graven
les dades de cada persona i que es col·loquen al paviment de davant dels edificis o llocs
on les víctimes van viure o treballar lliurement abans de ser empresonades i deportades.
Cada llamborda és única i es realitza de manera especial a mà, com a gest de respecte i
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humanitat que vol contrastar amb l’exterminació industrialitzada dels nazis. El memorial
en forma de plaques disperses esteses per tot el continent que ha esdevingut la suma
dels stolpersteine ens permet adonar-nos de la magnitud de la tragèdia. Des de l’inici del
projecte, el 1993, s’han col·locat més de 50.000 llambordes a diversos països d’Europa:
Alemanya, Àustria, Hongria, Països Baixos, Bèlgica, Txèquia, Polònia, Ucraïna, Itàlia,
Noruega, etc. La primera instal·lació a Catalunya es va fer el 2015 a Navàs.
Pensem que la lluita per mantenir la memòria de les víctimes del nazisme ha de continuar
en el temps i que aquest memorial és una bona manera de recordar els ribatans que en
van ser víctimes.
Segons el treball de recerca sobre els deportats de la Vall de Ribes als camps de
concentració Nazis realitzat per en Jordi Pons i Pujol, doctor en Història i membre de
l'Associació Memòria i Història de Manresa, i que és un dels impulsors de la recuperació
de la memòria històrica del país, ha revelat que un mínim de sis ribatans, de naixement o
de residència, van ser deportats als camps de concentració nazis. Eren vilatans que van
exiliar-se a França el febrer de 1939 fugint de l’exèrcit d’ocupació franquista i de la
repressió que s’abatia sobre el nostre país. Allà, separats de les dones i internats en
camps de refugiats, primer, i mobilitzats com a treballadors al servei de l’exèrcit francès,
després, foren capturats per l’exèrcit alemany quan el III Reich va envair i ocupar França
el maig i juny de 1940.

A mitjan 1942 quatre dels sis ribatans havien ja mort. Només dos d’ells van sobreviure i
van viure l’alliberament del camp per les tropes aliades el 5 de maig de 1945. Dos
supervivents, però, que no van poder tornar a Catalunya perquè la dictadura franquista va
sobreviure a la caiguda dels altres règims feixistes.
Relació de deportats identificats:
BONAL TRABAL, Pere. Deportat a Mauthausen l’any 1941. Va morir al subcamp de
Gusen el 4.1.42, als 26 anys. Nat de Ribes de Freser, però de petit ja va anar a viure a
Manlleu.
CORCOY SURROCA, Josep. Deportat a Mauthausen l’any 1941. Mor al subcamp de
Gusen el 13.1.42, als 27 anys d’edat. Era impressor, casat i amb domicili habitual a Ribes
de Freser.
GUILLEM COMAS, Francesc. Deportat a Mauthausen l’any 1940, mor al subcamp de
Gusen el 15.11.41. Era nat de Borriana (Castelló) amb domicili habitual a l’antic carrer
Pons i Gallarza, 8, Ribes de Freser.
SURROCA BOVÉ, Josep. Deportat a Mauthausen l’any 1941, on mor el 19.6.1942 amb
28 anys. Era nat a Dòrria i vivia a la Colònia Recolons, Casa 8, nº 7, actualment, carrer
Balandrau.
PINYOL MAYOR, Josep. Deportat a Mauthausen l’any 1941 als 20 anys. Era nat a Ribes
de Freser i pagès. Va ser alliberat l’any 1945. La pervivència del règim franquista va
impedir que pogués tornar de l’exili. Va romandre a França amb l’estatut de refugiat
polític.
ACTS0006
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L’acord Franco – Hitler d’agost de 1940 va significar la seva deportació a Mauthausen i
Neuengamme, camps d’extermini pel treball.
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LÓPEZ GABARRÓN, Josep. Deportat a Neuengamme l’any 1944 amb 23 anys. Nascut a
Fornells (Toses), vivia a França des de petit. Va sobreviure i va romandre a França.
ACORDS
Primer.- Demanar un informe a l’Arxiu Comarcal del Ripollès sobre cadascuna de les
víctimes deportades als camps d’extermini a partir de la documentació dipositada de
Ribes de Freser I i de l’Ajuntament de Toses per esbrinar-ne el darrer domicili exacte i els
familiars encara vius. Afegir noves víctimes a l’homenatge si es troben.
Segon.- Adoptar les mesures pressupostàries adequades per poder fer possible la
instal·lació dels memorials a Ribes de Freser i/o Toses en els llocs més convenients
segons l’informe de l’Arxiu Comarcal del Ripollès.
Tercer.- Contactar amb el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya,
encarregat de gestionar el projecte Stolpersteine a Catalunya.
Quart.- Acordar la data de l’execució de la instal·lació coincidint amb la commemoració
del 27 de gener del 2022 o en dates anteriors si es disposa ja de les llambordes.
Cinquè.- Dissenyar un acte d’homenatge adequat per l’ocasió amb els familiars
conjuntament amb tots els grups municipals als consistoris de Ribes de Freser i Toses.

10.2.- PROP_ACORD MOCIO EN DEFENSA DE LA UNITAT DE LA LLENGUA
CATALANA
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP SOM POBLE EN DEFENSA DE LA UNITAT DE
LA LLENGUA CATALANA

Exposició de motius:
La llengua catalana, parlada de Salses a Guardamar i de Fraga a l’Alguer, deriva d’una
continuïtat lingüística mil·lenària que ha donat lloc a una realitat unitària dins la seva
diversitat, tal com ho reconeix la lingüística romànica partint dels criteris científics
habituals. Aquesta unitat lingüística no es veu en cap cas qüestionada per l’existència
d’altres denominacions territorials, tradicionals o populars, com ara alguerès, valencià,
mallorquí, menorquí, eivissenc, andorrà, formenter o fragatí. En tots els casos, aquestes
denominacions alternatives es refereixen a la mateixa llengua, avui parlada per més de
deu milions de ciutadans europeus.
En efecte, l’existència d’aquestes denominacions alternatives no fa sinó palesar que el
català és la llengua pròpia de tots aquests territoris: de Catalunya, del País Valencià, de
les Illes Balears, de la Catalunya del Nord, de la Franja de Ponent, de l’Alguer i d’Andorra.
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Aquesta unitat lingüística ha patit, en les darreres dècades, diversos intents de
fragmentació per part d’algunes instàncies i institucions públiques fet especialment greu,
atès que no només constitueix un atac frontal envers un patrimoni lingüístic que hauria de
ser orgullosament compartit pels estats i regions d’Andorra, Espanya, França i Itàlia, sinó,
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també, un menyspreu absolut del rigor científic i acadèmic dels experts en la matèria
filològica.
En el cas de les institucions públiques espanyoles, ha quedat constatat que la
denominació de valencià, emprada oficialment a la Comunitat Valenciana, ha servit de
pretext perquè l’advocacia de l’Estat considerés que la llengua pròpia d’aquest territori no
és la mateixa que la de Catalunya o la de les Illes Balears. En el mateix sentit, diverses
pàgines web d’organisme oficials com ministeris i altres ens estatals, ofereixen les
opcions lingüístiques de català i valencià separadament –com si fossin llengües
diferents–. Això suposa no només una despesa addicional i supèrflua sinó també un dany
cultural injustificat.
El fet que des de les institucions públiques no s’assumeixi amb naturalitat la unitat de la
llengua catalana es tradueix en una manca de coordinació en les polítiques culturals dels
diversos governs dels territoris de llengua catalana.
Els centres culturals i acadèmics de referència, com l’Institut Ramon Llull, haurien de
poder comptar amb la participació de tots els governs de les comunitats autònomes on el
català es llengua oficial, quelcom que avui no és possible pel temor que això pugui
generar falses polèmiques a propòsit de la unitat de la llengua.
Una altra conseqüència d’aquesta manca de coordinació política és que la reciprocitat
total dels mitjans audiovisuals en llengua catalana arreu dels territoris on és oficial, no és
encara possible, més enllà de qüestions tècniques de segon grau, per un motiu molt
similar. I, finalment, el fet de no assumir la unitat lingüística en les polítiques públiques
genera disfuncions com ara que els continguts audiovisuals doblats en català pels
governs i televisions públiques dels diversos territoris no puguin compartir-se
recíprocament, sinó que calgui, fins i tot, en alguns casos, doblar dues o tres vegades en
diferents varietats dialectals els mateixos continguts, la qual cosa és especialment
perjudicial en un sector clau per al foment de l’ús social del català entre les generacions
més joves com és l’audiovisual.
El Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana, celebrat l’any 1986, ja va
reclamar la coordinació entre els territoris de llengua catalana a la manera de la Unió de
la Llengua Neerlandesa: una comissió intergovernamental per a la coordinació de les
polítiques lingüístiques; una comissió interparlamentària, per vetllar per la coherència
entre les legislacions lingüístiques, i un consell de la llengua i de les lletres que agrupi les
institucions acadèmiques i culturals més rellevants. Aquesta proposta, tanmateix, no s’ha
fet mai realitat, de manera que la llengua catalana, i els seus parlants, continuen patint
aquesta manca de coordinació política i administrativa.
D’altra banda, el febrer del 2017 els governs de Catalunya, la Comunitat Valenciana i les
Illes Balears van signar l’anomenada Declaració de Palma, un text que pretenia posar les
bases d’una veritable cooperació cultural i lingüística entre els governs d’aquests territoris
però que, finalment, no s’ha materialitzat en polítiques públiques concrets.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Ribes de Freser adopta els següents:
ACORDS:
1.- Reconèixer i declarar la unitat de la llengua catalana, sense que aquest fet suposi
menystenir altres denominacions existents.
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2.- Rebutjar qualsevol mesura que imposi impediments normatius, administratius, tècnics
o socials als ciutadans de les comunitats autònomes on aquesta llengua és oficial de
poder viure amb normalitat i amb garanties aquesta unitat lingüística.
3.- Instar al Govern de l’Estat a reconèixer públicament i oficial la unitat de la llengua
catalana, a corregir els serveis, ens i polítiques públiques que la qüestionen i a vetllar
perquè cap institució pública o empresa privada de l’Estat espanyol fomenti el
secessionisme lingüístic català en la seva activitat.
4- Notificar aquest acords al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de
Catalunya, al Govern de la Generalitat Valenciana i a les Corts valencianes, al Govern de
les Illes Balears i al Parlament de les Illes Balear, al Govern d’Espanya, al Congrés dels
Diputats i al Senat.
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)
10.3.- PROP_ACORD MOCIO SUPORT AL POBLE SAHARAUI

El passat 21 d’octubre, desenes d’activistes sahrauís es van reunir per manifestar-se
pacíficament al sud dels territoris alliberats del Sàhara Occidental, a la carretera que
uneix la porta il·legal de Guerguerat amb Mauritània. Els i les manifestants van tallar
aquesta via per reclamar la fi de l’ocupació marroquina, la fi de l’espoli de recursos
naturals del Sàhara Occidental per part del Marroc i la celebració del referèndum
d’autodeterminació, un referèndum pactat des de l’any 1991 amb la signatura de l’alto el
foc entre el govern de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD) i el Regne del
Marroc.
La matinada del 13 de novembre, el Regne del Marroc va travessar la bretxa il·legal del
Guerguerat per desallotjar els i les manifestants sahrauís, trencant tots els acords
acceptats. Davant d’aquesta situació el Front Polisario va haver d'intervenir per protegir
els civils de les agressions marroquines, mentre aquests intentaven obrir una altra porta
al mur de la vergonya per poder seguir amb l’espoli de recursos del Sàhara Occidental.
L’atac va ser respost pel Front Polisario amb una maniobra militar.
Tot això va portar al Govern de la RASD a declarar el trencament de l’alto el foc i a avisar
d’una escalada militar al Sàhara Occidental que pot desencadenar en una guerra després
de 29 anys de no-agressió. L'Estat Espanyol té una gran responsabilitat vers la comunitat
sahrauí, ja que el Regne del Marroc ocupa il·legalment els seus territoris des del
novembre de l’any 1975, en què Espanya, signant els acords tripartits de Madrid, va fugir
del Sàhara Occidental deixant la població sahrauí abandonada i sense promoure un pla
de descolonització, tal com obligaven les Nacions Unides.
Des de l’any 1991, amb la signatura de l’alto el foc i la creació de la MINURSO (la Missió
de Nacions Unides per al referèndum al Sàhara Occidental) el poble sahrauí ha estat
exemple de lluita no violenta i ha advocat sempre per la celebració del referèndum
d’autodeterminació que havia de promoure i garantir Nacions Unides.
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Moció de la CUP de Ribes de Freser de suport al poble Sahrauí per la deriva armada
i ocupació militar del Guerguerat per part del regne del Marroc.
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La missió de la MINURSO ha fracassat durant vint-i-nou anys, amb el beneplàcit de la
comunitat internacional i amb l’Estat espanyol al capdavant, tot i ser l’estat reconegut com
a potència administradora del territori del Sàhara Occidental per múltiples resolucions de
les Nacions Unides.
Durant tots aquests anys, el Regne del Marroc ha vulnerat contínuament els drets de la
població sahrauí, silenciant brutalment la veu de les activistes que viuen als territoris
ocupats del Sàhara Occidental. Un clar exemple és el que va passar fa just deu anys amb
el desmantellament del campament de la dignitat de Gdeim Izik, on milers de sahrauís es
van manifestar durant un mes per denunciar l’ocupació il·legal del regne alauita i l’espoli
de recursos naturals que pateix el poble sahrauí.
Amb la protesta del Guerguerat, la comunitat internacional ha tingut l'oportunitat de donar
suport al poble sahrauí, però un cop més, ha mirat cap a una altra banda. Sabent-se
impune dels seus actes, el Regne del Marroc ha decidit trencar els acords de l’alto el foc.
Cal que les Nacions Unides actuïn en conseqüència del que diuen en les nombroses
resolucions en les quals reclamen una finalització del procés de descolonització. Si no és
així, l’escalada militar pot anar a més, i iniciar així un altre conflicte armat que podria
suposar l'ocupació del regne del Marroc dels territoris de la República del Sàhara
Occidental.
Per aquests motius, la CUP de Ribes de Freser proposa que el Ple municipal de
l'Ajuntament adopti els següents ACORDS:

SEGON: Demanar a la Generalitat de Catalunya un clar suport al dret d'autodeterminació
del Sàhara Occidental i que condemni l'ocupació del territori sahrauí i el trencament de
l'alto el foc per part del Regne del Marroc.
TERCER: Exigir al regne del Marroc la llibertat de tots els presos polítics sahrauís, així
com demanar la protecció dels drets fonamentals del poble sahrauí davant les constants
violacions d'aquests perpetrades per les forces policials i militars del Marroc als territoris
ocupats del Sàhara Occidental.
QUART: Exigir al govern espanyol que assumeixi la seva responsabilitat com a potència
administradora del territori del Sàhara Occidental en procés de descolonització i que
lideri, amb la MINURSO, la celebració immediata d’un referèndum que reconegui el dret
d’autodeterminació del poble sahrauí.
CINQUÈ: Exigir al govern espanyol que es paralitzi el comerç d’armes amb el Marroc,
que s’aturi l’espoli dels recursos naturals i econòmics del Sàhara Occidental ocupat.
SISÈ: Traslladar el present acord al ministre d’Afers Exteriors, Ambaixador del Marroc a
Madrid, al Cònsol del Marroc a Barcelona, a la President del Govern de l’Estat, al
President del Senat, al President del Parlament de Catalunya, President del Parlament
Europeu i al representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors i Política de Seguretat,
a la Federació ACAPS, ACAPS WILAYA ALT PENDES, MADRASA CATALUNYA i a la
Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí.
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PRIMER: Que l’Ajuntament de Ribes de Freser es posicioni a favor del dret
d’autodeterminació del poble sahrauí i de condemna a l’ocupació marroquí del Sàhara
Occidental, així com de les actuacions que han portat al trencament de l’alto el foc.
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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)
11.0.- PRECS I PREGUNTES
Sense més assumptes a tractar, a les 20:40 hores s’aixeca la sessió que jo com a
secretaria en dono fe.
Signat electrònicament
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