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ACTA NÚM. 2/14 

 
Núm.  de la sessió: 2/14 
Caràcter:  ordinària 
Data: setze d'abril de dos mil catorze (16/04/2014) 
Horari:  de les set i tres minuts a un quart de vuit del vespre  
Lloc:  a la Sala de Sessions del Consell Comarcal del Gironès 
 
Hi assisteixen: 
 
Grup de CiU: 
Jaume Busquets i Arnau 
Jordi Fàbrega i Vilà 
Josep Aliu i Mundet 
Estefania Carabellido i Bruns 
Jordi Corominas i Ribas  
Gerard Darnés i Soms  
Roser Estañol i Torrent. S'incorpora en el punt 2. 
Jordi Fàbrega i Vilà 
Lluís Freixas i Vilardell  
Sònia Gràcia i Xuclà  
Sandra Maldonado i Oliver  
Lluís de Manuel-Rimbau i Muñoz 
Josep Perich i Pons  
Joaquim Roca i Ventura  
Mari Serrano i Ramos  
Alfons Soler i Pou  
Josep Miquel Terrádez i Valmaña 
Grup del PSC-PM: 
Glòria Plana i Yanes 
Domingo Álvarez i Álvarez  
Pere Cabarrocas i Sitjes  
Miquel Àngel Chamorro i Mediano 
Albert Martí i Olivet 
Albert Peracaula i Boschsacoma  
Grup d’ERC-AM: 
Maria del Àngels Vilà Sastre 
Lluís Bosch i Planella 
Susana Garcia Senen  
Josep Hernández i Batlle  
Susana Pascual i Pozo. S'incorpora en el punt 10. 
Laura Vall·llosera i Casanovas. S'incorpora en el punt 6. 
Grup del PPC: 
Felip Gil i Paradas.  
Joan Menacho i Gabardino 
Grup de la CUP-PA:  
Joan Antoni Simón i Fernàndez 
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Carles Mulero i Punsí, gerent 
Jordi Batllori i Nouvilas, secretari  
Marta Dalmau i Palom, interventora  
 
Excusen la seva absència: 
Daniel Cornellà i Detrell  
Núria Terés i Bonet 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de  l’acta del proppassat 19 de febrer 
de 2013. 
 
Els consellers i conselleres presents a la sessió aproven per unanimitat, l’esborrany de 
l’acta el qual ha estat cursat amb anterioritat a la sessió a tots els consellers i conselleres. 
 
2. Presa de possessió del Sr. Joan Menacho i Gabard ino, com a conseller comarcal.  
 
El Sr. Menacho jura per la seva consciència i honor complir fidelment les obligacions al 
càrrec de conseller comarcal del Consell Comarcal del Gironès amb lleialtat al rei i 
guardar i fer guardar la constitució com a norma fonamental de l'estat i l'estatut 
d'autonomia de Catalunya. 
 
3. Qüestions de Presidència i Gerència.  
 
El president exposa que la Sra. Estañol ha estat nomenada presidenta del Consell 
Esportiu del Gironès. Comenta que el dia 27 de febrer es va portar a terme una reunió 
amb tots els presidents de consells comarcals de la demarcació de Girona conjuntament 
amb la Diputació de Girona per lligar diversos temes. El dia 14 de març es va portar a 
terme el Consell d'Alcaldes amb la presència del delegat del govern i els responsables 
d'interior i en el que es va parlar del tema de la prevenció d'incendis. El dia 20 de març es 
va portar a terme una xerrada amb membres de l'Associació Catalana de Municipis per 
tractar el tema de les compres agregades. El dia 1 d'abril es va fer la inauguració de 
l'Expojove. Indica que el Consell Comarcal n'és un dels organitzadors. El dia 7 d'abril es 
va participar en el dia de les esquadres. Finalment exposa que el dissabte passat van ser 
presents a la inauguració de la 16a fira que es va portar a terme al municipi de Fornells de 
la Selva.  
 
El Gerent informa que s’han aprovat els decrets del 25/2013 al 106/2014 que s’han posat 
a la disposició dels consellers i conselleres comarcals. Pel que fa a les contractacions 
informa que es va adjudicar la compra d'energia. En aquesta hi han participat el Consell 
comarcal i 18 ajuntaments de la comarca. S'ha adjudicat a l'empresa Aura Energia.  
 
4. Aprovació de la ratificació del decret de la Pre sidència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 26 de març de 2014, i donar confor mitat a les previsions que 
contenen els marcs pressupostaris 2015-2017.  
 
El president explica que aquest és un tràmit que ja han hagut de realitzar tots els 
ajuntaments. Es tracta d'una previsió econòmica fins a l'any 2017.  
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Atès que l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen 
les obligacions de subministrament d’informació prevista a la LO 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix la necessitat de remetre al 
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques els marcs pressupostaris anuals que han 
de contenir un període mínim de tres exercicis econòmics, on s’establiran les projeccions 
de les principals partides d’ingressos i despeses tenint en compte tant l’evolució 
tendencial, com l’impacte de mesures previstes en aquest termini; 
 
Vist que aquests marcs pressupostaris contenen previsions d’ingressos i despeses per els 
propers exercicis 2014, 2015, 2016 i 2017; 
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 26 de març de 
2014, mitjançant el qual es dóna conformitat a les previsions que contenen els marcs 
pressupostaris 2015-2017 i s'autoritza a la Intervenció a remetre al Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques la informació continguda en els marcs pressupostaris; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.   Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 

data 26 de març de 2014, mitjançant el qual es dóna conformitat a les 
previsions que contenen els marcs pressupostaris 2015-2017 i s'autoritza a 
la Intervenció a remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques la 
informació continguda en els marcs pressupostaris. 

 
Segon.  Donar conformitat a les previsions que contenen els marcs pressupostaris 

2015-2017 que s’adjunten, com annex, sens perjudici de la seva 
materialització en els corresponents pressupostos a aprovar pel Ple en cada 
moment. 

 
Tercer.  Autoritzar a la Intervenció a remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions 

Públiques la informació continguda en els marcs pressupostaris. 
 
5. Aprovació de la ratificació del decret de la Pre sidència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 14 de març de 2014, i aprovació de l contingut del conveni 
d'encàrrec de gestió entre Dipsalut i el Consell Co marcal del Gironès, per a la 
realització dinamització dels parcs urbans de salut  i les xarxes d'itineraris 
saludables.  
 
El Sr. Freixas explica que Dipsalut ha implantat el Programa Pm01 parcs urbans i xarxes 
d'itineraris saludables amb la finalitat de promoure l'activitat física i l'exercici físic. El 
Consell gestiona 23 parcs saludables i 13 itineraris saludables de diversos ajuntaments. El 
conveni estipula que hem de realitzar 538 dinamitzacions. Dipsalut els fa una aportació 
econòmica de 50.034 euros.  
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Atès que Dipsalut té per finalitat promoure ambients i polítiques que contribueixin a fer 
més saludables els estils de vida de les persones i, en conseqüència, millorar la seva 
qualitat de vida; 
 
Vist que Dipsalut té implantat el programa Pm01 “Programa de parcs urbans i xarxes 
d’itineraris saludables”, quina finalitat és promoure l’activitat física, l’exercici físic i enfortir 
les habilitats per a la vida i el control que tenen les persones sobre la seva salut, i 
contribuir així a millorar la seva qualitat de vida; 
 
Atès que s’han instal·lat parcs urbans de salut i xarxes d’itineraris saludables a la comarca 
del Gironès per promoure l’ús d’aquests equipaments i promoure estils de vida saludables 
i que Dipsalut ha programat intervencions educatives i de promoció de l’activitat física 
dirigides per professionals especialitzats; 
 
Vist que es vol encarregar al Consell Comarcal del Gironès l’execució de la mobilització 
comunitària i la dinamització dels parcs urbans de salut i les xarxes d’itineraris, aprofitant 
la seva experiència i el seu coneixement i proximitat del territori; 
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 29 d'octubre de 
2013, mitjançant el qual s'aprova el contingut del conveni d'encàrrec de gestió entre 
l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del 
Gironès, per a la realització d'actuacions en matèria de consum; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.   Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 

data 14 de març de 2014, i aprovar el contingut del conveni d'encàrrec de 
gestió entre Dipsalut i el Consell Comarcal del Gironès, per a la realització 
dinamització dels parcs urbans de salut i les xarxes d'itineraris saludables. 

 
Segon.  Comunicar aquest acord a Dipsalut. 
 
Tercer.  Facultar a la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest acord. 
 
6. Aprovació del contingut del conveni entre el Con sell Comarcal del Gironès i 
l’Ajuntament de Llagostera de col·laboració en l’ob ertura i funcionament d’una 
oficina d’habitatge.  
 
El Sr. Freixas explica que aquest és un conveni que es signa cada any amb l'Ajuntament 
de Llagostera perquè puguin disposar d'una oficina d'habitatge al seu municipi. Exposa 
que durant l'exercici passat van rebre 96 sol·licituds en prestacions al lloguer, hi va haver 
un ajut pel pagament de quotes hipotecàries, tres ajuts pel pagament de quotes de 
lloguer. Informa que a Llagostera hi tenim sis pisos de la borsa dels quals quatre estan 
llogats i dos estan en tràmit. En aquests moments tenim 33 persones apuntades a la 
borsa. Pel que fa al servei de mediació de l'ofideute no s'ha realitzat cap expedient. 
Exposa que s'han mantingut contactes amb CaixaBank i els han posat a disposició un 
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dels seus pisos. El conveni estipula que el Consell col·laborarà amb l'Ajuntament de 
Llagostera per disposar d'aquesta oficina.  
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès exerceix les competències que li són atorgades 
en matèria d’habitatge en virtut de conveni signat amb el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya de data de 21 d’abril de 2010; 
 
Vist que el Consell Comarcal té en funcionament l’Oficina d’habitatge comarcal que dóna 
servei a 25 municipis de la comarca (tots excepte Girona i Salt que ja disposen d’una 
oficina d’habitatge pròpia) i engloba els serveis d’assessorament i ajut a la tramitació 
d’expedients per a la rehabilitació d’habitatges, així com la borsa d’habitatge de lloguer 
protegit, el registre de sol·licitants i altres ajuts i informacions en matèria d’habitatge; 
 
Atès que crear una Oficina d’habitatge al nucli antic de Llagostera seria duplicar un servei 
que ja està oferint el Consell Comarcal; 
 
Vist que el Ple del Consell Comarcal del Gironès, de data 16 de juny de 2010, va aprovar 
el conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Llagostera de 
col·laboració en l’obertura i funcionament d’una oficina d’habitatge que s'ha anat renovant 
periòdicament ja que aquesta ha estat la voluntat d'ambdues parts; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer .  Aprovar el text del conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i 

l’Ajuntament de Llagostera de col·laboració en l’obertura i funcionament 
d’una oficina d’habitatge. 

 
Segon.  Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Llagostera. 
 
Tercer. Facultar a la presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord. 
 
7. Aprovació de la ratificació del decret de la Pre sidència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 24 de febrer de 2014, i aprovació de l'acceptació de l'exercici de la 
competència per a l'execució, contractació i direcc ió de l'obra Arranjament al camí 
de les Eres de Mas Nadal i de la Costa  de l’Ajuntament de Juià.  
 
El Sr. Freixas explica que es tracta de realitzar l'arranjament del Camí de les Eres del Mas 
Nadal. L'objecte és la reparació puntual dels carrers del nucli urbà de Juià, del veïnat del 
Mas Nadal i del veïnat de la Costa. Concretament es repararà el paviment empedrat, 
s'anivellaran les tapes i reixes, es refà el desaigües de la cuneta, es repara un gual, es 
realitza un desaigües i es realitzarà una canonada nova. El pressupost total és de 
125.606,55 euros amb un termini d'execució de 6 mesos. Aquesta actuació forma part del 
Pla d'Obres de l'any 2013 i té una subvenció de 70.000 euros. La direcció d'obra i la 
tramitació per la seva adjudicació es portarà a terme per part del Consell. El tècnic que 
portarà l'obra serà l'enginyer del Consell, el Sr. Jordi Güell.   
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Vist l'escrit presentat per l'Ajuntament de Juià al registre auxiliar telemàtic del Consell 
Comarcal del Gironès a través de la plataforma eaCat en data 27 de desembre de 2013, 
en el qual es traslladava un acord del Ple de l'Ajuntament de Juià, de data 20 de 
desembre de 2013, mitjançant el qual se sol·licitava al Consell Comarcal del Gironès 
l'acceptació de la delegació de l'exercici de la competència per a l'execució, contractació i 
direcció de l'obra Arranjament al camí de les Eres de Mas Nadal i de la Costa de 
l’Ajuntament de Juià; 
 
Vist el contingut del decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 24 
de febrer de 2014, d'acceptació de la delegació de l'exercici de la competència per a 
l'execució, contractació i direcció de l'obra Arranjament al camí de les Eres de Mas Nadal i 
de la Costa de l’Ajuntament de Juià; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.   Ratificar el decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 

data 24 de febrer de 2014, d'acceptació de la delegació de l'exercici de la 
competència per a l'execució, contractació i direcció de l'obra Arranjament al 
camí de les Eres de Mas Nadal i de la Costa de l’Ajuntament de Juià. 

 
Segon.  Acceptar la delegació de l'exercici de la competència per a l'execució, 

contractació i direcció de l'obra Arranjament al camí de les Eres de Mas 
Nadal i de la Costa de l’Ajuntament de Juià. 

 
Tercer.  Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Juià. 
 
 
8. Aprovació de l’annex al conveni marc de delegaci ó, de data 18 de juliol de 2013, 
entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntamen t de Flaçà per a la prestació del 
servei de recollida selectiva i valorització del pa per i cartró, vidre i envasos lleugers.  
 
9. Aprovació de l’expedient de licitació correspone nt a la contractació mitjançant 
procediment obert del subministrament de contenidor s de càrrega lateral, per a la 
recollida de residus atenent una pluralitat de crit eris de valoració.  
 
El Sr. Freixas recorda que el gener de l'any passat va incorporar-se al servei mancomunat 
del servei de recollida del rebuig amb càrrega lateral el municipi de Flaçà. Des de llavors 
han treballat per canviar tots els contenidors de selectiva de vidre, paper i envasos i 
reconvertir-los a càrrega lateral. Manifesta que el temps de buidatge dels contenidors de 
càrrega lateral és molt inferior. El municipi de Flaçà ha decidit realitzar el servei de 
recollida selectiva a través del sistema de càrrega lateral. Així aconsegueixen disposar 
d'àrees d'aportació de residus més homogènies i amb una millor imatge. S'aprofitarà, com 
ja es va fer amb el municipi de Sant Julià de Ramis, per completar les àrees de reciclatge i 
incrementar el nombre de contenidors de selectiva per tal d'afavorir la col·laboració 
ciutadana en la separació dels residus. S'incrementa en quatre els contenidors de 
selectiva: dos d'envasos, un de paper i un de vidre. Explica que l'Ajuntament de Flaçà 
adquirirà 27 contenidors de selectiva, 9 de cada tipus. Aquests no s'amortitzaran a través 
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de l'empresa concessionària i aconseguiran un estalvi important perquè no assumirà cap 
despesa de finançament. L'ajuntament ha encarregat al Consell la compra d'aquests 
contenidors. El pressupost de licitació és de 22.050 euros. La licitació es portarà a terme 
mitjançant procediment obert i el criteri d'adjudicació serà per baixa econòmica.  
 
El Sr. Gil pregunta si ha entès bé que l'Ajuntament els encarrega la compra dels 
contenidors i ells n'assumeixen el seu cost.  
 
El Sr. Freixas respon que sí.  
 
Vist que el Consell Comarcal del Gironès vol licitar, mitjançant procediment obert, el 
subministrament de contenidors de càrrega lateral per a la recollida de residus atenent 
una pluralitat de criteris de valoració; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar, de conformitat amb l’article 110 del Reial decret legislatiu 3/2011, 

de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refòs de la Llei de contractes 
del sector públic, l’expedient de contractació corresponent a la licitació del 
subministrament de contenidors de càrrega lateral per a la recollida de 
residus atenent una pluralitat de criteris de valoració. 

 
Segon.  Aprovar el plec de clàusules tècniques particulars i el plec de clàusules 

eonomicoadministratives particulars que han de regir l’esmentada 
contractació. 

 
Tercer.  Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies hàbils el plec de 

clàusules, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la 
Província als efectes de possibles reclamacions. Simultàniament, anunciar la 
licitació, mitjançant procediment obert atenent a diferents criteris de valoració 
de les ofertes, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Diari Oficial 
de la Unió Europea, al Butlletí Oficial de la Província i al perfil del 
contractant. 

 
Quart.  Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, la Presidència del 

Consell Comarcal del Gironès per a la tramitació i execució d’aquest acord, 
incloses la resolució de les al·legacions que es puguin presentar i 
l'adjudicació de la contractació, ambdues previ informe favorable de la 
Comissió Informativa de Cooperació Municipal, i facultar la Presidència del 
Consell Comarcal del Gironès per resoldre les qüestions que es puguin 
produir durant la vigència del contracte inclosa la seva resolució. 

 
 
 
Vist que el Ple de l'Ajuntament de Flaçà del 27 de març de 2014 ha aprovat l'Annex al 
conveni marc de delegació per a la prestació del servei de recollida selectiva i valorització 
del paper i cartró, vidre i envasos lleugers, de data 18 de juliol de 2013, mitjançant el qual 
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s'acorda reconvertir els actuals contenidors de selectiva de càrrega superior a càrrega 
lateral, establir les freqüències de recollida i neteja per part de l'empresa concessionària, 
entre d'altres, i encomanar al Consell Comarcal, en nom de l'Ajuntament de Flaçà la 
compra de 27 contenidors de càrrega lateral per a la recollida dels residus; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar l'annex al conveni marc de delegació per a la prestació del Servei de 

recollida selectiva i valorització del paper i cartró, vidre i envasos lleugers de 
data 18 de juliol de 2013 i procedir a l'execució dels acords que allí es 
contemplen, entre d'altres, encarregar a l'empresa concessionària del servei 
de recollida dels residus municipals a Flaçà la reconversió dels actuals 
contenidors de recollida selectiva cap a càrrega lateral. 

 
Segon.  Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Flaçà. 
 
 
10. Aprovació de l'adhesió al conveni de col·labora ció entre l’Agència de Residus 
de Catalunya i el Sistema Integrat de Gestió Ecovid rio, de data 2 d'abril de 2014.  
 
El Sr. Freixas explica que es tracta de l'adhesió del Consell Comarcal al conveni que ja 
han signat l’Agència de Residus de Catalunya, la Federació Catalana de Municipis i 
l'Associació Catalana de Municipis amb Ecovidrio. Aquest conveni és molt similar al que 
s'ha signat en el darrers anys. Hi ha un petit diferencial en contra nostra. Les aportacions 
que els hi realitzaran seran un 6% inferiors a les de l'any 2013. Hi ha un previsió per a 
l'any 2015 que encara es reduirà un 2,13 % més. Manifesta que cada dia els collen més 
amb el tema dels impropis. Hauran, d'entre tots, fer-ho una mica millor. Explica que el límit 
d'impropis és d'un 28%. La comarca del Gironès es troba entre el 28% i el 30%. Hauran 
d'intentar fer quelcom per reduir aquest percentatge a la comarca. Des de l'àrea de Medi 
Ambient posaran en marxa alguna campanya però necessitaran la col·laboració dels 
ajuntaments per obtenir resultats.  
 
Atès que l'Agència de Residus de Catalunya i el Sistema Integrat de Gestió Ecovidrio han 
signat el Conveni de col·laboració de data 2 d'abril de 2014, per tal que s'hi puguin adherir 
els ens locals i beneficiar-se de les aportacions del Sistema Integrat de Gestió a la 
recollida selectiva dels envasos de vidre; 
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès presta per delegació dels ajuntaments de la 
comarca el servei de recollida selectiva dels envasos de vidre; 
Atès que Ecovidrio es responsabilitza del pagament del cost addicional a què fa referència 
l’art. 10.2 de la Llei 11/1997, d’envasos i residus d’envasos i el generat per la gestió de les 
operacions inherents al sistema integrat de gestió, entre elles, la recollida selectiva i 
transport d’envasos de vidre lliurats a una planta de valorització i/o reciclatge que realitzen 
els ens locals; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
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En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Adherir-nos al Conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de 

Catalunya i el Sistema Integrat de Gestió Ecovidrio  de data 2 d'abril de 
2014. 

 
Segon. Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal del Gironès per a la 

signatura de quants documents siguin necessaris per a l’execució d’aquest 
acord. 

 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Agència de Residus de Catalunya. 
 
11. Moció de suport a la candidatura per a la decla ració de patrimoni mundial de la 
UNESCO de la portalada del monestir de Santa Maria de Ripoll.  
 
El president indica que com més referents tinguem al país serà molt millor i hem de 
treballar per aconseguir-ho. Creu que hi han de donar suport.  

 
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 
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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. 
 
Sotmesa la moció a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova la següent moció: 
 
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. 

 
12. Dictàmens i mocions d’urgència  
 
No n'hi ha.  
 
13. Precs preguntes i interpel·lacions   
 
El Sr. Freixas convida a tots els presents a la Fira comarcal de Primavera.  
 
La Presidència aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, en dono fe. 
 
                                                
El president 

 
El secretari general 

 
 
 
 
Jaume Busquets i Arnau 

 
 
 
 
Jordi Batllori i Nouvilas 

  
 
 


