ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Núm.: 4/2014
Caràcter: Ordinari en primera convocatòria
Data: 27 de maig de 2014
Horari: de les 21,00 a les 21,55 hores
Lloc: Casa de la Vila
Hi assisteixen:
Antoni Fiol Colomar, alcalde
Antonio Gil Gómez, tinent d’alcalde
Eduard Vives Espuga, regidor
Socors Baño Oller, regidora
Joan Guàrdia Casanova, secretari
Excusa l’assistència:
Miquel Gutiérrez Esqueta, regidor
Josep Obiols Pérez, regidor
Ramon Manyanich Miquel, regidor

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprovar l’acta de la sessió del dia 22 d’abril
Decrets i Resolucions de l’alcalde
Aprovar la implantació dels serveis Seu-e i e-Tauler
Proposta de festes locals per a l’any 2015
Donar compte de l’informe de morositat del primer trimestre de 2014
Moció de suport a la candidatura per a la declaració de Patrimoni Mundial de la
Unesco de la portalada del monestir de Santa Maria de Ripoll
7. Informes de l’alcaldia
8. Control dels òrgans de Govern
9. Precs i preguntes

Acords adoptats, matèries debatudes i desenvolupament de la sessió
1. Aprovar l’acta de la sessió del dia 22 d’abril
S’aprova l’acta del ple ordinari del dia 22 d’abril, per assentiment i sense cap esmena.

2. Decrets i resolucions de l’alcalde
Decret núm. 16/2014, de 24 d’abril, que aprova la concessió d’una llicència d’obres a Joan
Rosell Serra.

Decret núm. 17/2014, de 30 d’abril, que aprova la sol·licitud de subvenció per a la
construcció d’un nou camí d’accés a la finca “Coma La Roqueta”
Decret núm. 18/2014, de 2 de maig, que atorga l’assabentat a la comunicació prèvia d’inici
de l’activitat d’exposició, venda i taller de fusteria per a la reparació de mobiliari i material per
a la llar.
Decret núm. 19/2014, de 2 de maig, de requeriment d’informe tècnic i d’assessorament legal.
Decret núm. 20/2014, de 7 de maig, que aprova la concessió d’una llicència d’obres
municipal a Josep Porta Terrés.
Decret núm. 21/2014, de 7 de maig, que aprova la concessió d’una llicència d’obres
municipal a Dolors Majoral Bullich.
Decret núm. 22/2014, de 7 de maig, que aprova la concessió d’una llicència d’obres a Joan
Jordana Roqué.
Decret núm. 23/2014, de 13 de maig, que aprova la concessió d’una llicència d’obres a
Dolors Rocamora Sala.
Decret núm. 24/2014, de 14 de maig, que aprova la concessió d’una llicència d’obres a
Manel Nadal Fàbrega.
Decret núm. 25/2014, de 14 de maig, que aprova la concessió d’una llicència municipal
d’activitat innòcua a Esther Masip López.
Resolució núm. 6/2014, de 29 d’abril, encarregant l’emissió d’un informe tècnic i un informe
jurídic derivat de la comunicació d’inici d’una activitat de l’annex III (exp. 5/2014)
Resolució núm. 7/2014, de 2 de maig, que aprova la documentació tècnica (memòria,
pressupost, fitxa sol·licitud) per al manteniment del consultori local durant l’any 2014.

3. Aprovar la implantació dels serveis Seu-e i e-Tauler
La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans i les ciutadanes als serveis
públics, garanteix el seu dret a comunicar-se amb les administracions públiques per mitjans
electrònics i l’obligació d’aquestes de dotar-se dels mitjans i dels sistemes que permetin
l’exercici d’aquest dret.
La implantació dels serveis de Seu-e i e-Tauler, pretén garantir l’ús efectiu de les eines
electròniques per a millorar l’actuació administrativa i els serveis que té encomanats
l’Ajuntament. Facilitar les relacions amb la ciutadania, les empreses i d’altres administracions
públiques i entitats i, en definitiva, propiciar un millor exercici dels seus drets i deures.
Seu-e és un servei que permet als ciutadans i empreses relacionar-se i comunicar-se per
mitjans electrònics amb les administracions públiques, de tal manera que puguin accedir a la
informació i als principis de publicitat oficial, responsabilitat, qualitat, seguretat, disponibilitat,
accessibilitat, neutralitat, interoperabilitat, identificació i autenticació.

e-Tauler és un servei del Consorci AOC que permet la publicació i la gestió d’edictes
electrònics mitjançant internet. És una eina de publicació certificada amb automatismes
associats a la gestió de la publicació dels edictes (control de períodes d’exposició, generació
de diligències, etc)
Els serveis Seu-e i e-tauler, permetran l’accés a tota la informació que per prescripció legal o
resolució judicial s’hagi de fer pública. A tall d’exemple, es farà pública la informació relativa
a: acords dels òrgans municipals, les ordenances municipals, el pressupost, les figures de
planejament urbanístic, els anuncis d’informació pública, els procediments de contractació
administrativa, els impresos i formularis dels tràmits i procediments municipals.
El Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els acords següents:
Primer: Presentar al Consorci Administració Oberta de Catalunya la sol·licitud d’alta als
serveis de Seu-e i e-Tauler.
Segon: Acceptar les condicions generals i específiques que regulen la prestació del Servei
per part del Consorci AOC i que es troben publicades a la seva seu electrònica
(www.seu.cat/consorciaoc)
Tercer: Habilitar al Consorci AOC com a encarregat del tractament de les dades de caràcter
personal a les quals pugui tenir accés en els termes exposats en la sol·licitud.

4. Proposta de festes locals per a l’any 2015
L' article 46 del Reial Decret 2001/83, de 28 de juliol, preveu que el Ple de la Corporació ha
de proposar les dues festes locals del municipi per a l' any 2015.
Prèvia deliberació el Ple per unanimitat, acorda:
ÚNIC. Proposar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, els dies 16 de
febrer, dilluns de carnaval i 25 de maig, dilluns de Pentecosta, com a festes locals de l’any
2015.

5. Donar compte de l’informe de morositat del primer trimestre de 2014

L’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, pel qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, determina l’obligació de les corporacions locals d’elaborar un informe trimestral
sobre el compliment dels terminis per al pagament de les obligacions de cada entitat local.
Es dona compte al Ple dels informes sobre morositat corresponent al primer trimestre de
2014.
El ple per unanimitat acorda:
ÚNIC. Donar-se per assabentat de l’informe de morositat del primer trimestre de 2014,
presentat pel secretari-interventor.

6. Moció de suport a la candidatura per a la declaració de Patrimoni Mundial de la
Unesco de la portalada del monestir de Santa Maria de Ripoll
Tots els membres corporatius tenen coneixement de la moció que ha tramès l’ajuntament de
Ripoll, atès que forma part de la documentació de la convocatòria del Ple. Es transcriu:
“”MOCIÓ DE SUPORT A LA CANDIDATURA PER A LA DECLARACIÓ DE PATRIMONI
MUNDIAL DE LA UNESCO DE LA PORTALADA DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE
RIPOLL
El Monestir de Santa Maria de Ripoll va ser un dels centres culturals més importants de la
Catalunya de l’època del romànic (entre els segles X i XII), comparable a d’altres monestirs i
catedrals de l’àmbit cultural de l’Europa del moment. Ja al segle XI, sota l’abadiat d’Oliba, va
destacar per la importància de la seva església abacial, construïda de nou i dedicada el 1032, i
per la potència de la seva biblioteca, que sota aquest personatge cabdal va depassar els dos
centenars de títols. Malgrat els espolis, les destruccions i les restauracions patides al llarg del
temps, es pot dir que Ripoll avui conserva un element històric que, per davant de tots els altres,
continua assegurant-li un lloc en la història de l’art europeu i mundial: la seva esplèndida
portalada esculpida.
Però alhora permet mirar endavant, ja que la portalada de Ripoll manifesta el seu ressò en les
portalades romàniques esculpides que en aquest moment eclosionaran en moltes esglésies
catalanes. Alhora, el taller escultòric que va treballar a Ripoll en aquests mitjans del segle XII,
capaç de sintetitzar algunes de les més prestigioses produccions escultòriques del moment -com
les de la ciutat de Tolosa o les de l’àrea rossellonesa- manifestaria també la seva influència més o
menys propera en tota una sèrie de treballs escultòrics que tindrien lloc a Catalunya durant la
segona meitat del segle.
Des de la segona meitat del segle XIX i fins i tot abans, la qualitat estètica, la complexitat
iconogràfica i l’impacte estructural de la Portalada de Ripoll van fer que es convertís en un dels
joiells de la basílica restaurada per Elies Rogent i el bisbe Morgades el 1893, i que els estudiosos
de l’art la reconeguessin com una obra cabdal de l’escultura romànica europea. Al llarg del segle
XX, la presa de consciència sobre el patrimoni històrico-artístic i l’alerta per alguns aspectes del
seu estat material van fer que s’emprenguessin mesures per garantir-ne la conservació.
L'any 2013, Ripoll ha estat Capital de la Cultura Catalana i han estat diferents els actes que han
posat de relleu el valor universal i excepcional de la Portalada com a element singular i únic en el
món. En efecte, el simposi internacional de 2013, organitzat pel Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, per la Diputació de Girona, per l'Ajuntament de Ripoll, pel Bisbat de
Vic i pel Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès, va posar de relleu la importància de la
portalada de Ripoll com a objecte posat en el seu context històrico-artístic, com a símbol del
patrimoni que cal estudiar i protegir i com a element clau d’una capitalitat cultural que vol
projectar-se al món.
Atès que el Monestir de Santa Maria de Ripoll amb la Portalada com a joia reuneix i compleix
totes i cada una de les condicions i dels requisits per a ser considerada un valor universal
excepcional establerts principalment en el document d'Orientacions que han de guiar l'aplicació
de la Convenció del Patrimoni Mundial i del Protocol sobre l'ordenació dels criteris per a la
identificació i preparació de les candidatures de Patrimoni Mundial i Patrimoni Cultural
Immaterial de la Humanitat a Catalunya, l'Ajuntament de Ripoll en sessió plenària de data 27
de desembre de 2011 va iniciar l'expedient per tal que durant l'any 2013, en motiu de que Ripoll

era la Capital de la Cultura Catalana, la Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll fos
proposada per ser declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la UNESCO.
Per tot això, es proposa:
PRIMER. Donar suport a la candidatura de la Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll
per tal que sigui declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la UNESCO.
SEGON. Comunicar aquesta resolució a l'Ajuntament de Ripoll i a la Direcció General del
Patrimoni Cultural de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya””
El Ple de la Corporació adopta per unanimitat, els acords següents:
PRIMER. Aprovar la moció de suport a la candidatura per a la declaració de Patrimoni
Mundial de la Unesco de la portalada del monestir de Santa Maria de Ripoll
SEGON. Notificar aquest acord a l’ajuntament de Ripoll i a la direcció General d’Arxius,
Biblioteques, Museus i Patrimoni del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

7. Informes de l’alcaldia
A) BIBLIOTECA: L’AMPA demana de traslladar-la al col·legi. Recorda els antecedents: fons
cedit per l’antiga Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “La Caixa”. Com a biblioteca
pública al Centre Cívic, no va funcionar; els usuaris no hi anaven. Ara es troba molt
abandonada i cal recuperar-la. Si s’habilita al col·legi, pot tenir més utilitat.
B) C.F. ORGANYÀ: Necessita un espai per a exposar els trofeus del Club. S’utilitzarien
algunes de les prestatgeries de la biblioteca. La resta podrien destinar-se a exposar les
obres més petites de l’escultor Xart.
C) CLAVEGUERAM HORTES: Informa que les obres s’estan executant.
D) PARC DE SALUT: En breu s’instal·larà a la zona de la Font de l’Apotecari on ja s’ha
preparat l’espai adient.

8. Control dels òrgans de Govern
El senyor Vives comunica que la font de la Gota s’ha assecat. Suposa que es tractava de
filtracions, que s’han canalitzat, des de la zona de la carretera.

9. Precs i preguntes
El senyor Vives demana que s’actuï al teulat de l’ermita de Santa Fe perquè es produeixen
filtracions i goteres que malmeten l’edifici. L’alcalde diu que ho revisarà el dia de l’Aplec i així
que sigui possible, hi enviarà la brigada de manteniment. Recorda, però, les dificultats per a
traslladar el material fins al cim de la muntanya.

L' alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta.
El secretari

Vist i plau
L' alcalde

