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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA A L’AJUNTAMENT EL DIA 4 D’OCTUBRE DE
2021 A LES 21.30 HORES 

Identificació de la sessió

Núm.: 08/2021
Data: 4 d’octubre de 2021
Horari: 21.30 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament

Assistents
Alcalde:
Joan Riera Comellas

Regidors:
Maria Milagros Martínez Adan
Carles Orra Boix
David Quinetero González
Pilar Sancho Orra
Íngrid Bofill Vilamala

La regidora Ivette Font Font s’incorpora a les 21:35 minuts.

Secretari-Interventor :
Jordi Gros Roca

Ordre del dia

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2. Despatx oficial.
3. Donar compte de les resolucions.
4. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost.
5. Aprovació provisional de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs municipals per a

l’exercici 2022.
6. Aprovació de convocatòria de nomenament de jutge/essa de pau titular i substitut/a.
7. Aprovació del Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Vilanova de Sau.
8. Mocions, Precs i preguntes.

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

De la redacció de l’acta de la sessió anterior, tots els membres del Ple en tenen coneixement ja que
disposen d’una còpia.
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El Ple aprova per unanimitat dels sis regidors presents, dels set que composen el Ple, l’acta del dia
2 d’agost de 2021.

2.- DEPATX OFICIAL

Es posa a disposició dels regidors/res els llibres de registre d’entrades i sortides de l’Ajuntament a
la secretaria d’aquesta Corporació.

Per tot això el Ple es dona per assabentat.

3.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS.
Tal i com s’estableix en l’article 42 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Corporacions Locals, l’alcalde ha de donar compte de les resolucions que ha dictat des de la
darrera sessió ordinària per tal que els regidors/es coneguin el desenvolupament de l’administració
municipal als efectes de control i fiscalització dels òrgans de govern, previst en els articles 22.2 a) i
46 e) de la Llei de Bases de Règim Local.

Des de la última sessió ordinària fins a la convocatòria del present Ple s’han dictat les resolucions
de la núm. 2021/099 a 2021/113.

Per tot això el Ple es dona per assabentat

4.DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST.

Es dona compte de l’estat d’execució del vigent pressupost municipal a data 31 d’agost de 2021, en
aplicació del que disposa l’article 207 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en concordança amb l’article 59
de les bases d’execució del pressupost que estableix que trimestralment, la intervenció, presentarà
al Ple Corporatiu, per conducte de l’alcaldia, l’estat d’execució del pressupost al nivell de
desagregació en què s’executi així com el resum dels moviments i estat de tresoreria des de
l’última sessió.
Per tot això el Ple es dona per assabentat.

En aquest moment s’incorpora a la sessió la regidora Ivette Font Font.

5. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS
TRIBUTS MUNICIPALS PER A L’EXERCICI 2022.

El  text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,  aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de
les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
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En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a
l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les
Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de
declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.

Quan es modifiquen les ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova
redacció dels preceptes afectats.

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi
de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental
de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei general tributària, i  l’article 12 del
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals possibiliten que les Entitats locals adaptin
l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada
entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les
modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.

Per tot això el Ple aprova per unanimitat dels set regidors presents, dels set que composen el Ple
municipal, els següents

A C O R D S

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Liquidació,
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici
2022 i següents, així com el seu text refós.

Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2022 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:

Ordenança Fiscal núm.1 reguladora de l’impost sobre béns immobles.
Ordenança Fiscal núm.3 reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Ordenança Fiscal núm.4 reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana.
Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a
favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general

Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances
fiscals per a l’exercici de 2022, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el
Butlletí Oficial de la Província.

Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals,
així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el termini de trenta dies
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hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial
de la Província.

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i
presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública
sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

6. APROVACIÓ DE CONVOCATÒRIA DE NOMENAMENT DE JUTGE/ESSA DE PAU TITULAR
I SUBSTITUT/A.

La secretaria de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha comunicat a l’Ajuntament
que s’iniciïn els tràmits que han de conduir a formular una proposta de nomenament de Jutge/essa
de Pau titular i substitut/a de Vilanova de Sau, per haver finalitzat el termini de quatre anys per al
qual foren nomenats.

Per tot això el Ple aprova per unanimitat dels set regidors presents, dels set que composen el Ple
municipal, els següents

ACORDS

Primer.- Convocar públicament la vacant de jutge/essa de Pau titular i substitut/a, a fi i efecte que el
Ple municipal pugui procedir a formular la proposta de nomenament i elevar-la a la sala de govern
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Segon.- Obrir el termini d’un mes natural, comptador des de la publicació de l’Edicte al Butlletí
Oficial de la Província, per tal que les persones que es trobin interessades en exercir el càrrec i
reuneixin les condicions legals adients, ho sol·licitin mitjançant escrit presentat al registre d’entrada
de l’Ajuntament.

Tercer.- Aprovar les següents bases de la convocatòria:

“BASES PER LA CONVOCATÒRIA PEL NOMENAMENT DE JUTGE/ESSA DE PAU TITULAR
I SUBSTITUT/A DEL MUNICIPI DE VILANOVA DE SAU
1. Règim Jurídic 
La convocatòria se subjecta a la Llei orgànica del poder judicial i al Reglament 3/1995, de 7 de juny,
dels jutges de pau, acordat pel Consell General del Poder Judicial. La tramitació municipal, en allò
que no s’especifiqui en aquestes disposicions, es regirà per la Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

2. Aspirants 
Podran ser aspirants els ciutadans de nacionalitat espanyola, majors d’edat no incursos en cap de
les incapacitats contemplades a l’article 303 de la Llei orgànica del poder judicial, i que són:
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a. Impedits físicament o psíquicament per a la funció judicial.
b. Condemnats per delicte dolós, mentre no hagin obtingut a rehabilitació.
c. Processats o inculpats per delicte dolós mentre no sigui absolts o es dicti interlocutòria de
sobreseïment.
d. Aquells que no gaudeixin de l’exercici ple dels seus drets civils.

3. Sol·licituds 
Les sol·licituds es presentaran al registre general municipal o qualsevol dels registres previstos a
l’article 38.4 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, i tindran el contingut següent:

a. Nom civil.
b. Número del DNI.
c. Domicili a efecte de notificacions.
d. Data de naixement.
e. Nacionalitat.
f. Declaració jurada de no trobar-se incurs en cap de les causes que incapaciten per a l’ingrés a
la carrera judicial citats a l’article 303 de la Llei orgànica del poder judicial.
g. Petició de ser proposat com a jutge de pau.
h. Lloc, data i signatura original de l’aspirant.

A la sol·licitud s’acompanyaran els documents següents:

a. Còpia del DNI compulsada per l’Ajuntament de Vilanova de Sau o autentificada notarialment.
b. Currículum sobre formació i activitats professionals de l’aspirant, signat originalment per
aquest.

El termini de presentació serà de 30 dies naturals des de la publicació d’aquest edicte al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona. Aquest edicte també es publicarà als taulers d’edictes
municipal, del Jutjat de Primera instància i instrucció de Vic i del Jutjat de Pau de Vilanova de Sau.

4. Procediment 

El secretari municipal instruirà la tramitació d’aquest procediment, i així:

a. Publicarà l’edicte.
b. Custodiarà les sol·licituds presentades.
c. Requerirà l’esmena de les deficiències que aquestes revesteixin.
d. Qualificarà jurídicament la concurrència dels requisits específicament concurrents en els
aspirants, i informarà per escrit sobre el seu resultat.

A partir de les sol·licituds qualificades, el secretari ho posarà en coneixement de l’alcalde, dins del
termini de deu dies des que conclogui el termini de presentació de sol·licituds o del darrer dels
atorgats per a l’esmena de deficiències, si aquestes s’escauen.

L’alcalde formularà la proposta de disposició i l’elevarà al ple perquè aquest es pronunciï sobre la
proposta de nomenament que, a la seva vegada, s’elevarà a l’òrgan encarregat del nomenament.”
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7. APROVACIÓ DEL CODI DE CONDUCTA DELS ALTS CÀRRECS DE L’AJUNTAMENT DE
VILANOVA DE SAU.

D'acord amb l'article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, els ens locals han d'aprovar un Codi de Conducta de llurs alts
càrrecs.

En el mar del conveni de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya (XGTC), integrada per la
Generalitat de Catalunya, el Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les
diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Associació
Catalana de Municipis i Comarques (AMC) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), es va
crear un grup de treball per elaborar un model de codi de conducta dels alts càrrecs de
l'administració local que pogués ser adoptat pels ens locals de Catalunya.

El grup de treball esmentat ha elaborat un model de codi de conducta dels alts càrrecs de
l'Administració local. Aquest codi conté els principis ètics i de bon govern a què s'han de sotmetre
els alts càrrecs, així com les normes de conducta per les quals s'han de regir, que inclouen, a més
d'uns compromisos generals, els compromisos en relació als conflictes d'interessos i grups
d'interès i els compromisos en relació a la ciutadania.

Atès que el Codi de Conducta elaborat per la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya es
considera un instrument idoni per regular el comportament ètic dels alts càrrecs d'aquest ens local,
així com per complir amb el mandat contingut a la Llei 19/2014 de 29 de desembre de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment al Ple de la corporació per l'article
22 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 52 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 el Ple aprova per unanimitat dels set regidors presents, dels set que composen el Ple
municipal, els següents

ACORDS

Primer.- Aprovar inicialment el Codi de Conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Vilanova de
Sau, el text íntegre del qual s'annexa al present acord.

Segon.- Sotmetre a informació pública de 30 dies, mitjançant la inserció dels anuncis
corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i al tauler d'edictes de l'Ajuntament. A fi que s'hi puguin presentar al·legacions,
reclamacions o suggeriments. El termini d'informació pública començarà a comptar des de
l'endemà de la darrera de les publicacions oficials esmentades.

Tercer.- Disposar que, si no s'hi formula cap al·legació, ni reclamació durant aquest termini
d'informació pública, el Codi de Conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Vilanova de Sau que



CODI DE L’EXPEDIENT: 293  NOM DE L’EXPEDIENT: 2021_293_SESSIO ORDINARIA 4 D'OCTUBRE DE 2021

ara s'aprova inicialment, quedarà aprovat definitivament, i es procedirà a la seva publicació íntegra,
en el Butlletí Oficial de la Província.

Quart.-  Fer públic aquest acord i el Codi de Conducta dels alts càrrecs en el Portal de
Transparència de l'Ajuntament de Vilanova de Sau, i comunicar-ne l'aprovació a la Xarxa de
Governs Transparents de Catalunya.

Annex Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Vilanova de Sau:

1.Introducció

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
estableix que els ens locals han d’elaborar un codi de conducta de llurs alts càrrecs que concreti i
desenvolupi els principis d’actuació establerts en aquesta llei, n’estableixi altres d’addicionals, si
escau, i determini les conseqüències d’incomplir-los.

Aquest codi dona compliment al mandat previst en l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

2.Objecte

Aquest codi té dos objectius fonamentals:

• Establir els principis ètics que han de guiar l’actuació dels alts càrrecs dels ens locals i les
normes de conducta que se’n deriven.

• Determinar els principis de bon govern que han de servir per fomentar una millor actuació dels
ens locals.

3.Àmbit subjectiu

El present codi és aplicable als alts càrrecs dels ens locals. Als efectes del codi tenen la condició
d’alts càrrecs:

• Els membres de la corporació, en la seva condició de representants electes.

• Els titulars d’òrgans superiors i directius, segons la definició de la normativa en matèria de règim
local.

• Els titulars o membres dels òrgans de govern i càrrecs directius dels organismes autònoms,
entitats públiques empresarials locals i societats mercantils locals amb capital social íntegrament
públic.

4. Principis ètics i de bon govern
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Principis ètics

Les persones subjectes a l’àmbit d’aplicació d’aquest codi han d’actuar, en l’exercici de les seves
funcions, d’acord amb els principis ètics següents:

• Respecte als drets fonamentals i les llibertats públiques.

• Integritat i exemplaritat com a criteris essencials en l’exercici del seu càrrec i en benefici exclusiu
dels interessos públics.

• Igualtat de tracte de totes les persones i la no-discriminació per raons de naixement, ètnia,
gènere, opinió, diversitat funcional o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

• Imparcialitat, independència i neutralitat, garantint les condicions necessàries per a una actuació
independent i no condicionada per conflicte d’interessos.

• Responsabilitat i professionalitat en les seves actuacions.

Principis de bon govern

• Satisfacció de l’interès públic general: actuar amb l’objectiu d’aconseguir la satisfacció dels
interessos generals de la ciutadania, que es fonamenta en la imparcialitat i l’interès comú.

• Transparència i rendició de comptes: treballar per garantir la transparència de les actuacions i
decisions dels ens locals i retre comptes a la ciutadania de les decisions i actuacions
administratives que s’adoptin per garantir el dret de la ciutadania a una informació accessible i
comprensible.

• Participació: facilitar mecanismes de participació amb tots els sectors socials del municipi, i tenir
en consideració les seves aportacions en l’adopció i la presa de decisions, així com en la
introducció de mecanismes d’avaluació dels serveis i les polítiques públiques.

• Qualitat: assegurar la qualitat dels serveis que són competència de l’ens locals per garantir el
compliment dels seus compromisos, tant pel que fa al procés com al resultat.

• Accessibilitat i simplificació: impulsar una administració accessible i receptiva a les peticions de
les persones, mitjançant l’ús d’un llenguatge administratiu clar i comprensible i garantir l’equitat en
l’accés als serveis, als recursos i a la informació sobre les matèries o els assumptes que els
usuaris tinguin dret a conèixer, respectant sempre la protecció de dades i el dret a la privacitat.

• Agilitat, eficàcia i eficiència: actuar amb proporcionalitat, garantint el bon ús dels béns públics, i
respondre amb agilitat les necessitats de la ciutadania per mantenir i enfortir la confiança dipositada
mitjançant el sufragi universal.

• Col·laboració i coordinació interadministrativa: establir mecanismes de coordinació entre les
administracions, i cercar i implantar fórmules d’integració d’informació i serveis.
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• Modernització i millora contínua: impulsar la modernització i la millora de la gestió contínua de
l’Administració local, de manera que s’orienti a satisfer les necessitats de la ciutadania i
s’incrementi la qualitat dels serveis.

• Desenvolupament d’una cultura ètica en l’organització de l’ens local, que incorpori el vessant
ètic en el seu desplegament normatiu i competencial, així com en la prestació dels serveis.

5. Normes de conducta dels alts càrrecs

Compromisos generals

• Exercir les funcions encomanades amb objectivitat i veracitat. No difondre falsedats ni utilitzar-ne
com a fonament de la pròpia actuació.

• Formular, a l’inici del mandat i/o del nomenament, la declaració de béns i drets patrimonials i de
les activitats que es desenvolupen en el moment del nomenament. Aquesta declaració s’ha
d’actualitzar en qualsevol moment del mandat sempre que variïn les circumstàncies o els fets, així
com a la finalització o cessament del mandat. Aquest compromís s’entén sens perjudici del
compliment de les obligacions establertes en matèria d’incompatibilitats.

Compromisos en relació amb els conflictes d’interessos i grups d’interès

Existeix conflicte d’interessos quan concorren interessos públics i privats de tal manera que poden
afectar l’actuació independent, objectiva, imparcial i honesta en l’exercici de les funcions i en la
presa de decisions públiques.

Davant d’aquestes situacions, les persones subjectes a l’àmbit d’aplicació d’aquest codi han de
seguir els principis següents:

• Actuar amb independència i sense condicions per conflicte d’interessos públics i/o privats, amb
objectivitat i imparcialitat, sense prejudicis ni favoritismes.

• Abstenir-se de participar en els assumptes que tinguin un interès personal, directe o indirecte, i
també d’utilitzar el seu càrrec i/o les prerrogatives institucionals per atorgar-se, a si mateixes i/o a
terceres persones, qualsevol tipus de benefici, ni dur a terme cap tipus d’activitat privada que,
directament o indirectament, entri en col·lisió amb els interessos públics.

• No acceptar regals, donacions de particulars i d’entitats públiques o privades, fora d’aquells
regals de cortesia que li siguin lliurats per raó del seu càrrec. En aquests supòsits es faran públics,
a través del portal de la transparència, els béns acceptats com a regals, i caldrà especificar el bé o
regal acceptat, l’entitat o particular que l’ha lliurat i la seva destinació final. En cap cas podrà ser per
a ús personal de l’alt càrrec.
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• No acceptar invitacions per a àpats ni per a esdeveniments que no estiguin relacionats amb el
seu paper institucional. En tot cas, es publicaran al portal de la transparència les assistències que
realitzin en representació de l’entitat, amb especificació del dia i l’objecte de l’acte i l’entitat que lliura
la invitació.

• Acceptar només el pagament de viatges, desplaçaments i allotjaments per part d’altres
administracions públiques o d’entitats públiques dependents d’aquestes, universitats o entitats
sense ànim de lucre, quan hagin d’assistir convidades oficialment per raó del càrrec a una activitat
relacionada amb les seves responsabilitats. No han d’acceptar el pagament de viatges,
desplaçaments ni allotjaments per part d’una empresa privada ni d’un particular. Excepcionalment,
per acord del ple o de l’òrgan competent, es podrà autoritzar l’acceptació del pagament de viatges,
desplaçaments o allotjaments per part d’una empresa, entitat privada o un particular, en supòsits
d’interès públic degudament justificats. Qualsevol invitació s’ha de fer pública, amb esment de
l’entitat,  persona física o jurídica, el lloc i el motiu de la invitació.

• Fer ús de criteris objectius en la presa de decisions, especialment en l’execució
pressupostària, la concessió d’ajuts i subvencions, la contractació pública i la selecció de personal,
i garantir que els processos es desenvolupen d’acord amb els principis de transparència, legalitat,
publicitat, imparcialitat i objectivitat, incorporant- hi criteris de sostenibilitat i igualtat de gènere.

• Publicar, en el portal de la transparència, les entrevistes, reunions o similars que mantinguin
amb persones físiques o jurídiques que siguin considerades grups d’interès, d’acord amb el que
preveu la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació i bon govern i la normativa de
desplegament.

Compromisos en relació amb la ciutadania

• Proporcionar tota la informació derivada de les actuacions en l’exercici de les seves funcions i
competències, mantenint únicament el secret o la reserva en els casos en què la Llei exigeixi la
confidencialitat o en els que puguin resultar afectats drets o interessos de terceres persones,
d’acord amb la normativa d’aplicació.

• Mantenir la confidencialitat i reserva respecte de la informació obtinguda per raó del càrrec,
sens perjudici de les obligacions derivades de la normativa de transparència, i, en tot cas, sense
obtenir cap avantatge propi ni aliè.

• Gestionar els recursos públics d’acord amb la legalitat pressupostària i les finalitats per a les
quals s’han concebut, facilitant la rendició de comptes, i en compliment de l’obligació de respondre
de les actuacions pròpies i de les dels òrgans que dirigeixen.

• Dissenyar estratègies i iniciatives que promoguin el diàleg i la convivència entre la ciutadania i
facilitar la seva participació en la presa de decisions a través d’instruments de participació i
col·laboració ciutadana en els assumptes públics.

6. Mecanisme de control intern
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La corporació ha d’aprovar un mecanisme de control intern que vetlli pel compliment del codi.

Les funcions d’aquest mecanisme de control intern són:

• Resoldre dubtes referents a la interpretació i aplicació del codi.

• Formular recomanacions i propostes de millora.

• Rebre queixes en relació amb la conducta ètica dels alts càrrecs i donar-los el tràmit que
correspongui en cas d’incompliment del codi.

• Vetllar per l’actualització del codi i efectuar propostes de modificació del seu contingut.

• Promoure la difusió i el coneixement del codi.

• Emetre un informe anual de l’activitat referent al mecanisme de control intern, que es farà públic
a través del portal de la transparència.

El funcionament d’aquest mecanisme de control intern s’ha d’aprovar per l’òrgan competent.

7. Règim sancionador

El règim sancionador aplicable als alts càrrecs, en cas d’incompliment de les normes d’aquest codi,
és el que s’estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.

8. Aprovació, vigència i revisió del codi

Aquest codi s’ha aprovat per l’òrgan competent i es mantindrà vigent mentre no se n’aprovi
expressament la seva modificació o derogació.

9. MOCIONS, PRECS I PREGUNTES.

La regidora Pilar Sancho demana que es faci una valoració de la instal·lació de la barrera a la Presa
del Pantà durant l’estiu i manifesta que hi ha hagut persones que no han pogut anar a Rupit.

L’alcalde Joan Riera manifesta que no és veritat que la gent que volia anar a Rupit no pogués
accedir-hi.

L’alcalde fa una valoració molt positiva ja que s’ha pogut regular la zona de l’aparcament del Pantà i
ha fet que es disminuís un setanta per cent les incidències respecte l’any passat. L’alcalde també
destaca el suport econòmic de la Diputació de Barcelona i que el proper dia 15 d’octubre
s’explicaran les valoracions d’aquesta prova pilot.
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La regidora Pilar Sancho pregunta si hagués estat possible posar la barrera més propera a la finca
de la Riba. L’alcalde manifesta que hagués dificultat la circulació ja que és necessari que hi hagi un
giratori.

L’alcalde també posa en coneixement que l’estiu de 2020 van haver-hi 25.000 visitants i aquest estiu
14.000.

En no haver-hi més assumptes a tractar, i essent les vint-i-una hores i cinquanta minuts, l’alcalde
aixeca la sessió, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta.

Vist i plau
El secretari       L’Alcalde
Jordi Gros Roca     Joan Riera Comellas


		2021-10-11T08:59:46+0200
	firmadoc
	CPISR-1 C Jordi Gros Roca


		2021-10-11T09:01:31+0200
	firmadoc
	Joan Riera Comellas - DNI 33946523H (SIG)




