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ACTA DEL PLE. SESSIÓ NÚMERO 08/2010 
 
 

Lloc:  Sala Gonçal Cutrina del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts, 21 de desembre de 2010 
Hora d’inici:  20:05 hores 
Hora d’acabament: 20:40 hores 
Règim de sessió: Extraordinària 
 
Assistents: President: • Sr. Enric Pérez i Casas 
   
 Vicepresidents: • Sra. Montserrat Tallant i Descamps 
  • Sr. Àngel Ferrer i Mora 
  • Sr. Marc Navarro i Moya 
  • Sr. Josep Rossell i Comellas 
   
 Consellers: • Sr. Francesc Paret i Rodoreda 
  • Sr. Joan Rivera i López 
  • Sr. Ventura Coch i Estragués 
  • Sr. Roger Peñarroya i Zaldívar 
  • Sr. Joan Baptista Cruz i Aznar 
  • Sr. Gerard Costa i Albrich 
  • Sr. Marc Prat i Arrey 
  • Sr. Joaquim Serrador i Rabaseda 
  • Sr. Miquel Rovira i Comas 
  • Sr. Daniel Birba i Cuffí 
  • Sr. Francesc Solé i Isern 
  • Sr. Manel Palau i Guix 
   
 Gerent: • Sr. Raül Morales i Vergés 
   
 Interventor: • Sr. Estanislao Rota i Tallant 
   
 Secretària accidental: • Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   
Excusa la seva absència: • Sra. M.Carme Freixa i Bosch 
 
L’objecte de la reunió és dur a terme la sessió extraordinària del Ple del Consell 
Comarcal del Ripollès i tractar el assumptes de l’ordre del dia següent: 
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Dictàmens de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió 
1. Modificació de les taxes i de l’Ordenança fiscal que les regula, per la prestació als 

municipis de la comarca del Ripollès dels serveis de Secretaria–Intervenció i tècnic 
municipal. 

2. Modificació de les taxes i de l’Ordenança fiscal reguladora dels permisos 
d’abocament d’aigües residuals. 

3. Aprovació del pressupost general per a l’any 2011, plantilla de personal i la relació 
de llocs de treball. 

4. Aplicació de l’estalvi obtingut en retribucions durant l’any 2011, i cancel· lació 
anticipada parcial del préstec número contracte 807258097944 subscrit amb 
l’entitat Banco de Sabadell, S.A. (marca - SabadellAtlántico). 

5. Sol·licitud al Departament d’Acció Social i Ciutadania (DASC), de revisió, en 
zones rurals, de l’aportació per a desplaçaments en l’atenció primària i del sistema 
de comptabilització horària en l’atenció domiciliària. 

6. Autorització de signatura a favor de la Presidència per a la formulació dels 
requeriments previstos en els articles 135.2 i 140.3, apartat segon, de la Llei 
30/2007, de Contractes del Sector Públic, en els casos en què el Ple sigui l’òrgan de 
contractació originari. 

7. No celebració del proper ple ordinari previst pel dia 18 de gener de 2011. 
 
El president obre la sessió i es tracten els punts de l'ordre del dia. 
 
 
NÚM. 1. MODIFICACIÓ DE LES TAXES I DE L’ORDENANÇA F ISCAL QUE 
LES REGULA, PER LA PRESTACIÓ ALS MUNICIPIS DE LA CO MARCA 
DEL RIPOLLÈS DELS SERVEIS DE SECRETARIA–INTERVENCIÓ  I 
TÈCNIC MUNICIPAL 
 
Vist l’expedient tramitat per tal de modificar les taxes i la corresponent Ordenança 
Fiscal reguladora de les mateixes, per la prestació als municipis de la comarca del 
Ripollès dels serveis de Secretaria–Intervenció i tècnic municipal; 
 
Vist allò que estableix l’article 25 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprovà el Text refós de la Llei  reguladora de les hisendes locals, i l’article 20 
de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics, en la seva redacció actual 
donada per l’article 2n de la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació del règim 
legal de les taxes estatals i locals; 
 
Atès allò que disposen els articles 15 a 19 del RDL 2/2004, abans esmentat, sobre el 
procediment d’imposició, ordenació i modificació dels tributs locals; 
 
Atès que en l’expedient hi figuren la memòria economicofinancera i els informes de 
Secretaria i Intervenció; 
 
Atès que el Consell d'Alcaldes, com a òrgan del Consell encarregat d'emetre 
prèviament l'informe sobre l'aprovació de les ordenances, de conformitat amb allò que 
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disposa l'article 19.2.b) del Decret legislatiu 4/2002, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprovà el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya (DOGC núm. 
4013, de 19-11-2003), ha dictaminat desfavorablement sobre la proposta, i aquest 
dictamen és preceptiu però no vinculant; 
 
D’acord amb l’esmentat i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de la Gestió, es proposa al plenari l'adopció dels acords següents: 
 
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de les taxes i de l’ordenança fiscal 
reguladora de la prestació dels serveis de Secretaria – Intervenció i Tècnic municipal 
en la forma i el contingut que consta en el mateix expedient tramitat a  aquest efecte. 
 
Segon. Sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies hàbils el present acord, 
juntament amb les noves taxes i l’ordenança fiscal, mitjançant anuncis al Butlletí 
Oficial de la Província, en un diari dels de màxima difusió de la província i al tauler 
d’anuncis del Consell Comarcal del Ripollès. En el cas que durant el termini 
d’informació pública no es presentin reclamacions o al· legacions, es considerarà 
definitivament adoptat l’acord de modificació, i es publicarà el text íntegre de les 
variacions fetes a l’ordenança fiscal i de les seves taxes al Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
El president explica la proposta en base a un resum dels costos i dels ingressos del 
SAT que s’ha facilitat a tots els consellers. 
 
Comenta que en la major part dels casos es passa d’haver de pagar 7.000 € anuals a  
9.800 €, degut a una disminució de recursos tant per part de Governació com de la 
Diputació, que es preveu que serà d’un 40%. 
 
L’aportació dels ajuntaments és del 29% del cost total. Manifesta que són conscients 
de l’esforç que comporta per als ajuntaments en aquests moments tan difícils per a 
tothom. 
 
Proposa dos oferiments: Per una banda, si finalment els ingressos de la Diputació i de 
la Generalitat es mantenen i el Consell tanca l’exercici de 2010 en positiu, l’excedent 
s’aplicaria a compensar la puja als ajuntaments. 
 
Per altra banda, si els ingressos de la Diputació –que avui mateix ha aprovat el 
pressupost amb una disminució molt important de l’aportació  als consells comarcals-, 
i de la Generalitat disminueixen i no arriben més diners, el Consell Comarcal no 
demanarà els diners als ajuntaments. Recorda que el problema el té el Consell, no els 
ajuntaments. 
 
S’ha de fer una reunió amb els alcaldes per veure si el servei es valora. Recorda que és 
una aposta del Consell Comarcal del Ripollès des dels seus orígens. Es tracta d’un 
servei integral,  de caràcter presencial. Vol fer la pregunta als ajuntaments de si els 
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alcaldes volen o no continuar amb el servei. Li agradaria que no hi hagués un vot 
desfavorable CiU. 
 
Intervé el senyor Miquel Rovira i diu que els agraden molt els oferiments però que 
saben que hi ha d’altres administracions que presten el servei a cost zero. Per tant, el 
seu vot serà desfavorable. Es brinden a acompanyar el president on sigui per demanar 
aquests diners. Entenen que aquest servei és la raó de ser del Consell Comarcal del 
Ripollès. CiU pensa que potser arribaran els diners tot i el canvi de govern de la 
Generalitat, però, segur, no se sap què passarà. 
 
El senyor Rovira explica que va assistir com a públic al Consell d’Alcaldes, no sap si 
és significatiu que l’alcaldessa de Vallfogona de Ripollès no hi sigui, ja que es va 
pronunciar en contra de la puja de la taxa. 
 
Comenta que votaran en contra. Diu que tots aquests diners s’haurien de reordenar. 
Són conscients que estem en una situació de molta crisi, però entenen que, justament 
per això, no es poden crucificar més els ajuntaments petits. 
 
El president disculpa la vicepresidenta, que no ha pogut assistir a aquesta sessió. 
Agraeix el suport als ajuntaments però també demana el suport a la institució a la qual 
tots representem. El problema real final és del Consell Comarcal. El que assumeix un 
dèficit inicial de 80.000 € és el Consell Comarcal. Entén que la proporció d’assumpció 
del cost total per als ajuntaments, el 29%, és acceptable. 
 
El senyor Rovira demana si saben segur que els diners no arribaran. El vot en contra 
no té res a veure amb no estar amb el Consell Comarcal. No es veu capaç de votar a 
favor d’un punt que va generar un gran debat al Consell d’Alcaldes. No pot ser que als 
ajuntaments petits se’ls apugi el servei de Secretaria-Intervenció i els serveis tècnics. 
Aniran amb el president on sigui. El SAT és la raó de ser del Consell Comarcal. El 
cost és zero amb altres institucions, saben que potser no hi ha presència, però sí altres 
coses. 
 
El senyor Manel Palau intervé i diu que el tema no és que no recolzin el Consell. 
Sempre li hem fet costat. També hi ha molts ajuntaments que no són de CiU i també 
s’ho plantegen, atès que representa un increment de quasi el 30%. Per què des dels 
ajuntaments i la Presidència del Consell Comarcal no van a demanar a altres 
administracions replantejar el tema? Per què per a algun altre ajuntament, que tenen un 
altre servei, el cost és molt baix i al Consell Comarcal s’apuja? Potser sembla que es 
penalitza el Consell Comarcal, però el que passa és que s’ha de fer força davant 
d’aquests estaments per canviar la dinàmica. Al Consell d’Alcaldes ja ho va apuntar, 
per aquest servei, reivindicat per molts alcaldes, entre ells, ell mateix, un increment del 
30% és molt per als ajuntaments. 
 
El senyor Rovira manifesta que és un vot de consciència. Aquí podem, com hem 
argumentat, aconseguir que aquests ajuntaments es beneficiïn del servei del Consell 
Comarcal. 
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El president respon que és un tema d’equilibri pressupostari. Si es pot disminuir el cost 
per als ajuntaments, així ho faran. De moment, explica que es veuen obligats a fer 
aquest pas, que també poden tirar enrere si les circumstàncies canvien. És el servei que 
dóna més sentit al Consell Comarcal. 
 
Sotmesa la proposta a votació, dóna el resultat següent: 10 vots a favor  i 8 vots en 
contra del grup comarcal de CiU. 
 
Per tant, la proposta queda aprovada per majoria simple. 
 
 
NÚM. 2. MODIFICACIÓ DE LES TAXES I DE L’ORDENANÇA F ISCAL 
REGULADORA DELS PERMISOS D’ABOCAMENT D’AIGÜES RESID UALS 
 
Vist l’expedient tramitat per tal de modificar les taxes i la corresponent Ordenança 
Fiscal reguladora dels permisos d’abocament d’aigües residuals; 
 
Vist allò que estableix l’article 25 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprovà el Text refós de la Llei  reguladora de les hisendes locals, i l’article 20 
de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics, en la seva redacció actual 
donada per l’article 2n de la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació del règim 
legal de les taxes estatals i locals; 
 
Atès allò que disposen els articles 15 a 19 del RDL 2/2004, abans esmentat, sobre el 
procediment d’imposició, ordenació i modificació dels tributs locals; 
 
Atès que en l’expedient hi figuren la memòria economicofinancera i els informes de 
Secretaria i Intervenció; 
 
Atès que el Consell d'Alcaldes, com a òrgan del Consell encarregat d'emetre 
prèviament l'informe sobre l'aprovació de les ordenances, de conformitat amb allò que 
disposa l'article 19.2.b) del Decret legislatiu 4/2002, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprovà el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya (DOGC núm. 
4013, de 19-11-2003), ha dictaminat favorablement sobre la proposta; 
 
D’acord amb l’esmentat, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de la Gestió, es proposa al plenari l'adopció dels acords següents: 
 
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de les taxes i de l’ordenança fiscal 
reguladora dels permisos d’abocament d’aigües residuals en la forma i el contingut que 
consta en el mateix expedient tramitat a aquest efecte. 
 
Segon. Sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies hàbils el present acord, 
juntament amb les noves taxes i l’ordenança fiscal, mitjançant anuncis al Butlletí 
Oficial de la Província, en un diari dels de màxima difusió de la província i al tauler 
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d’anuncis del Consell Comarcal del Ripollès. En el cas que durant el termini de 
informació pública no es presentin reclamacions o al· legacions, es considerarà 
definitivament adoptat l’acord de modificació, i es publicarà el text íntegre de les 
variacions fetes a l’ordenança fiscal i de les seves taxes al Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
El senyor Rovira diu que s’abstindran en la votació d’aquesta proposta perquè és un 
augment de la taxa i perquè no han intervingut en el procediment d’elaboració. 
 
Sotmesa la proposta a votació, dóna el resultat següent: 10 vots a favor i 8 abstencions 
del grup comarcal de CiU. 
 
Per tant, la proposta queda aprovada per majoria simple. 
 
 
NÚM. 3. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L’AN Y 2011, 
PLANTILLA DE PERSONAL I  LA RELACIÓ DE LLOCS DE TRE BALL 
 
Vist el Projecte de Pressupost General d’aquesta entitat per a l’any 2011, elevat a 
aquesta corporació en la forma prevista per l'article 168.4 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, junt amb la Plantilla que comprèn  els llocs de treball reservats a 
funcionaris, personal laboral i eventual, el resum del qual per capítols és el següent: 
 

P R E S S U P O S T   G E N E R A L 
 

INGRESSOS 

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ EUROS 

A. OPERACIONS NO FINANCERES  
A.1 * OPERACIONS CORRENTS  

1 IMPOSTOS DIRECTES 0,00 
2 IMPOSTOS INDIRECTES 0,00 
3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 2.420.379,02 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 5.805.010,98 
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 1.400,00 

A.2 * OPERACIONS DE CAPITAL   
6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00 
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 916.050,00 

  
B. OPERACIONS FINANCERES  

8 ACTIUS FINANCERS 160,00 
9 PASSIUS FINANCERS 0,00 
 TOTAL D'INGRESSOS  . . . . . . . . . . . . . . . .  9.143.000,00 

 
DESPESES 
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CAPÍTOLS DENOMINACIÓ EUROS 

A. OPERACIONS NO FINANCERES  
A.1 * OPERACIONS CORRENTS  

1 DESPESES DE PERSONAL 1.776.766,29 
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 5.778.522,25 
3 DESPESES FINANCERES 8.411,12 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 515.983,95 

A.2 * OPERACIONS DE CAPITAL   
6 INVERSIONS REALS 933.800,00 
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 
   

B. OPERACIONS FINANCERES  
8 ACTIUS FINANCERS 160,00 
9 PASSIUS FINANCERS 129.356,39 

 TOTAL DE  DESPESES . . . . . . . . . . . . . . .  9.143.000,00 
 
Resultant, per tant, sense dèficit. 

  
DETALL DELS PRESSUPOSTOS QUE INTEGREN EL GENERAL 

 
 

1. PRESSUPOST DEL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 
 

INGRESSOS 

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ EUROS 

 
A. OPERACIONS NO FINANCERES 

 

 
A.1 * OPERACIONS CORRENTS 

 

1 IMPOSTOS DIRECTES 0,00 
2 IMPOSTOS INDIRECTES 0,00 
3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 2.420.379,02 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 5.805.010,98 
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 1.400,00 

 
A.2 * OPERACIONS DE CAPITAL  

 

6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00 
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 916.050,00 

  
B. OPERACIONS FINANCERES  

8 ACTIUS FINANCERS 160,00 
9 PASSIUS FINANCERS 0,00 
 TOTAL D'INGRESSOS  . . . . . . . . . . . . . . . .  9.143.000,00 

 
DESPESES 
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CAPÍTOLS DENOMINACIÓ EUROS 

 
A. OPERACIONS NO FINANCERES 

 

 
A.1 * OPERACIONS CORRENTS 

 

1 DESPESES DE PERSONAL 1.776.766,29 
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 5.778.522,25 
3 DESPESES FINANCERES 8.411,12 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 515.983,95 

 
A.2 * OPERACIONS DE CAPITAL  

 

6 INVERSIONS REALS 933.800,00 
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 
   

B. OPERACIONS FINANCERES  
8 ACTIUS FINANCERS 160,00 
9 PASSIUS FINANCERS 129.356,39 

 TOTAL DE  DESPESES . . . . . . . . . . . . . . .  9.143.000,00 
 
 

PLANTILLA DE PERSONAL PER A L'EXERCICI DE 2011 

 
 

1. PLANTILLA DE FUNCIONARIS DE CARRERA 
 

 
NOMBRE 
PLACES 

 
NOMBRE 
VACANTS 

 
GRUP 

    
I. AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL     

    
I.1.  SECRETARIA 1 1 A1 

I.2.  INTERVENCIÓ – TRESORERIA 1 1 A1 
 I.3.  SECRETARIA – INTERVENCIÓ 1 1 A1  - A2 

    
II. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL     

    
II.1  SUBESCALA TÈCNICA 7  2 A1 

II.2  SUBESCALA ADMINISTRATIVA 2  1 C1 

II.3  SUBESCALA AUXILIAR 1 1 C2 
II.4  SUBESCALA SUBALTERNA 0 0 - 

    
III. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL     
    
          III.1  ARQUITECTE 2 1 A1 

          III.2  TÈCNIC/A MEDI AMBIENT          1 0 A1 

          III.3   ENGINYER INDUSTRIAL 1 1 A1 

TOTAL PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARI 17 9  
 
 



 9 

 

2. PLANTILLA PERSONAL LABORAL 
 

 
NOMBRE 
PLACES 

 
NOMBRE 
VACANTS 

 
 

GRUP 

    
I. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL     

    
I.1  ADMINISTRATIU/VA  7 2 C1 

I.2  AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA 5 1 C 2 
          I.3  ORDENANÇA 0 0 - 
    
II. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL     

 
II.1 SUBESCALA TÈCNICA.  

   

    
         II.1.1  TÈCNIC MIG 3 0 A2 

    
    
       II.2 SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS    

    
II.2.1 PLACES DE COMESES ESPECIALS:    
    
II.2.1.1  ORDENANÇA 1 0 - 
    
II.2.2 PERSONAL D’OFICIS:    
    
II.2.2.1 PERSONAL MANTENIMENT – XOFER 1 0 C2 

    

    

TOTAL PLANTILLA PERSONAL LABORAL 17 3  
    

    

    

3. PLANTILLA PERSONAL EVENTUAL 
 

 
NOMBRE 
PLACES 

 
NOMBRE 
VACANTS 

 
 

GRUP 

    
3.1. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL     

    
3.1.1 GERÈNCIA 1 0 A1 

    
TOTAL PLANTILLA PERSONAL EVENTUAL 1 0  
    
 
 

   

TOTAL GENERAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 12  
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Així mateix i vistes les Bases d'execució del Pressupost i el dictamen favorable de la 
Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, es proposa al plenari l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Aprovar el Pressupost General d'aquesta entitat per a l’any 2011, juntament 
amb les Bases d'execució en la forma detallada. 
 
Segon. Crear les places de Plantilla següents: 
 

• Lloc de treball 76 F – Auxiliar Administratiu * Escala d’Administració 
General. 

• Lloc de treball 77 F – Administratiu * Escala d’Administració General. 
 
Tercer. Amortitzar les places de Plantilla següents: 
 

• Lloc de treball 34L – Auxiliar Administratiu * Escala d’Administració General. 
• Lloc de treball 71L – Administratiu * Escala d’Administració General. 

 
Quart. Aprovar la Plantilla de personal per a l’exercici de 2011, que comprèn les 
places reservades a funcionaris, personal laboral i eventual amb el contingut i detall 
que s’assenyala en la part expositiva del present acord, així com la relació de llocs de 
treball que figura detallada en l’expedient del Pressupost. 
 
Cinquè. Aprovar les retribucions bàsiques i complementàries fixes i periòdiques que 
han de percebre els funcionaris de la corporació durant l’any 2011 en la forma i 
quanties individualitzades que figuren detallades en l’expedient del Pressupost. 
 
Sisè. Aprovar les remuneracions, indemnitzacions i assignacions que han de percebre 
el personal laboral fix i temporal, el personal eventual, els membres de la corporació  i 
els diferents grups polítics durant l’any 2011, en la forma i les quanties 
individualitzades que figuren detallades en l'expedient del Pressupost. 
 
Setè. Aprovar les quanties globals d'incentius de productivitat i de gratificacions 
previstes per serveis extraordinaris i que figuren detallades en el Pressupost per a 
l'exercici de 2011. 
 
Vuitè. Exposar al públic pel termini de quinze dies hàbils, amb anunci previ en el 
Butlletí Oficial de la Província i pels mitjans habituals, el Pressupost i la Plantilla i 
considerar-ho aprovat definitivament sense necessitat d'adoptar nou acord, si durant 
l'esmentat termini no s'hi presenten reclamacions. 
 
I exposar també al públic la modificació de la relació de llocs de treball pel termini de 
20 dies, a través d’edictes que s’inseriran al BOP i al DOGC, per tal que les persones 
interessades puguin fer les al· legacions i reclamacions que estimin pertinents. En cas 
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de no presentar-se al· legacions al respecte l’acord esdevindrà definitiu i eficaç sense 
necessitat d’adoptar nou acord al respecte. 
 
El president comenta que ja es va fer un pressupost de contenció l’any 2010 i que el 
del 2011 és a la baixa, per reducció d’ingressos. El pressupost del 2011 està equilibrat 
entre ingressos i despeses. Es considera necessari tenir el conveni amb l’Administració 
Local i signat el conveni amb el Departament d’Educació.  
 
A continuació explica resumidament el pressupost per capítols de despeses i ingressos. 
 
El senyor Rovira comenta que, en coherència amb la seva línia, s’abstindran. Tot i 
així, afegeix que inicialment no se’ls havia explicat mai tan bé com recentment. A 
vegades, fins i tot li han permès fer alguna aportació. De totes maneres optaran per 
l’abstenció, més encara, quan hi ha hagut el tema de la puja de taxes, connectat 
directament amb el pressupost. 
 
Sotmesa la proposta a votació, dóna el resultat següent: 10 vots a favor i 8  abstencions 
del grup comarcal de CiU. 
 
Per tant, la proposta queda aprovada per majoria simple. 
 
 
NÚM. 4. APLICACIÓ DE L’ESTALVI OBTINGUT EN RETRIBUC IONS 
DURANT L’ANY 2011, I CANCEL·LACIÓ ANTICIPADA PARCIA L DEL 
PRÉSTEC NÚMERO CONTRACTE 807258097944 SUBSCRIT AMB 
L’ENTITAT BANCO DE SABADELL, S.A. (MARCA - 
SABADELLATLÁNTICO) 
 
El Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries 
per a la reducció del dèficit públic (BOE núm. 126, de 24 de maig de 2010), en el seu 
capítol VI assenyala les mesures a aplicar per les entitats locals en matèria 
economicofinancera; 
 
L’article 14 del RDL abans esmentat declara recursos afectats els derivats de 
l’aplicació de les mesures de reducció de costos de personal en els exercicis 2010 i 
2011, que es destinaran seguint l’ordre de preferència que tot seguit es detalla a les 
finalitats següents: 
 

a) A sanejar el romanent de tresoreria derivat de l’última liquidació, quan aquest 
fos negatiu. 

b) A disminuir el nivell d’endeutament a llarg termini. 
c) A finançar inversions 
d) Quan no resultin d’aplicació els apartats a) o b), els recursos no aplicats en el 

propi exercici a finançar inversions, es destinaran en successius exercicis a les 
finalitats establertes en els apartats a, b) i c), amb el mateix ordre de prelació, 
fins a la seva aplicació total. 
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Atès que una vegada complert i aplicat aquest RDL, tal i com figura detallat en 
l’expedient tramitat a l’efecte, resulta un estalvi global per a l’exercici de 2011 de 
TRENTA SET MIL QUATRE-CENTS VINT EUROS AMB VUITANTA -SET 
CÈNTIMS (37.420,87 €) d’acord amb el detall següent: 
  
���� Estalvi entre les retribucions calculades amb situació a 31-12-2010 i les noves 
retribucions inicials amb situació a  1 de gener de 2011, calculades de conformitat amb 
les previsions dels articles 22 i següents del Projecte de Llei de Pressupostos Generals 
de l’Estat per al 2011: 37.420,87 € 
 
Atès que aquest Consell no té romanent de tresoreria negatiu derivat de l’última 
liquidació aprovada;  
 
Que l’ordre de prelació abans esmentat estableix que en aquest supòsit caldrà aplicar 
l’estalvi obtingut a la reducció del nivell d’endeutament a llarg termini que tingui 
aquest Consell; 
 
Atès que la ràtio legal del deute viu d’aquest Consell es situa en aquests moments en el 
4,73 % respecte dels drets liquidats per operacions corrents referits a l’últim exercici 
tancat.  
 
Que si bé aquest percentatge és infinitament baix respecte del 110 % fixat per l’article 
53.2 de la Llei reguladora de les hisendes locals (avui fixat transitòriament en el 125 % 
per la Llei 26/2009 de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2010), no és menys cert 
que els drets liquidats durant l’exercici econòmic de 2010 seran  inferiors als de l’any 
2009, com a mínim en 1.278.756,65 €,  degut a la nova creació del “Consorci de 
Benestar Social del Ripollès” al qual se li ha encomanat la prestació dels serveis que 
venia realitzant aquest Consell. 
 
Que aquest fet comportarà que la ràtio legal d’endeutament passi del 4,73 % al 5,48 %, 
amb el problema afegit que durant el proper exercici econòmic de 2011 hi haurà 
mancança, per la circumstància abans esmentada, d’ingressos no afectats que permetin 
cobrir les despeses corrents. 
 
Considerant que en base a la tipologia d’ingressos corrents que té aquest Consell és 
creu del tot oportú i necessari rebaixar la despesa durant el proper exercici econòmic, 
en concepte d’interessos i d’amortització de préstecs a llarg termini. 
 
Considerant que el préstec subscrit  amb l’entitat Banco de Sabadell, SA (marca – 
SabadellAtlántico) el dia 31 de març de 2010, per un import global de 105.000,00 €, 
amb destí a finançar, en part, les inversions a realitzar en el “Centre Formatiu del 
Ripollès” és susceptible d’ésser cancel· lat anticipadament de forma parcial, en 
aplicació de l’ordre de prelació que disposa el propi RDL 8/2010, de mesures 
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic; 
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Per tot l’exposat, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de la Gestió, es proposa al plenari l’adopció dels acords següents: 
 
Primer. Destinar l’import de 37.000,00 € resultants de part de l’estalvi obtingut com a 
conseqüència de la minoració de les retribucions del personal d’aquest Consell per a 
l’exercici econòmic de  2011, en aplicació del RDL 8/2010, a la cancel· lació 
anticipada, parcial, del préstec  número contracte 807258097944 subscrit amb 
l’entitat Banco de Sabadell, S.A. (marca - SabadellAtlántico). 
 
Segon. Destinar la resta d’estalvi obtingut per  import de 420,87 € a finançar, en part, 
les inversions contemplades dins del Pressupost General d’aquest Consell per a 
l’exercici de 2011. 
  
Tercer. Notificar a l’entitat Banco de Sabadell, S.A. (marca – Sabadell Atlántico), 
tan prompte estigui definitivament aprovat el Pressupost General d’aquest Consell per 
a l’exercici econòmic 2011, la voluntat d’aquesta Corporació de cancel· lar 
anticipadament part del préstec esmentat, en aplicació de la clàusula desena del 
contracte signat entre ambdues parts el dia 31 de març de 2010, en un import de 
TRENTA-SET MIL EUROS (37.000,00 €), i amb efectes del dia 31-03-2011. 
 
Quart. Donar compte dels presents acords a la Intervenció i a la Tresoreria d’aquest 
Consell, a l’efecte oportú. 
 
El president comenta que el RDL 8/2010 comportava mesures de reducció 
remunerativa per al personal. En l’article 14 es detallaven els mecanismes d’aplicació 
de l’estalvi. 
 
S’ha optat per la inversió en amortitzar un préstec del Consell, que està en una ràtio del 
4,73%, que és una franja molt baixa d’endeutament. 
 
El senyor Rovira diu que no poden votar en contra ni a favor. Potser els haurien 
d’haver destinat a ajudar els ajuntaments petits. 
 
El president diu que aquesta opció no era possible, perquè estanencorsetats pel RDL 
8/2010 i que, per tant, no han pogut triar. 
 
Sotmesa la proposta a votació, dóna el resultat següent: 10 vots a favor i 8 abstencions  
del grup comarcal de CiU. 
 
Per tant, la proposta queda aprovada per majoria simple. 
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NÚM. 5. SOL·LICITUD AL DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL I  
CIUTADANIA (DASC), DE REVISIÓ, EN ZONES RURALS, DE 
L’APORTACIÓ PER A DESPLAÇAMENTS EN L’ATENCIÓ PRIMÀR IA I 
DEL SISTEMA DE COMPTABILITZACIÓ HORÀRIA EN L’ATENCI Ó 
DOMICILIÀRIA 
 
Atès que al Consorci de Benestar Social del Ripollès li ha estat delegada pel Consell 
Comarcal del Ripollès i per l’Ajuntament de Ripoll, la gestió dels serveis socials dels 
19 municipis del Ripollès; 
 
Atès que el finançament dels serveis socials bàsics és possible, tal i com estableix la 
llei de serveis socials, per les aportacions econòmiques dels ens locals, dels usuaris 
dels serveis pel sistema de copagament i pel Departament d’Acció Social i Ciutadania 
(DASC); 
 
Vist que aquest últim, utilitza el Contracte Programa com una eina que regula aquest 
finançament. El contracte programa està estructurat en fitxes que corresponen als 
diferents serveis o grups de serveis que corresponen a cada territori. Cada fitxa 
estableix els objectius, indicadors d’avaluació i quanties màximes que el DASC aporta 
al Consorci de Benestar Social del Ripollès;  
 
La fitxa 1 fa referència a dos serveis socials bàsics: els serveis socials d’atenció 
primària i el servei d’ajut a domicili que representen aproximadament el 67% del 
pressupost total del Consorci. 
 
Les regles del finançament que estableix aquesta fitxa són les següents:  
 
1. Serveis Socials d’Atenció Primària.  

El DASC estableix que per nombre d’habitants corresponen 10 professionals dels 
quals aporta el 66% del seu cost (estableix un cost de referència per professional, 
superior al nostre cost per professional) i un 2% de la seva aportació en concepte 
de desplaçaments.  
 

2. Servei d’Ajut a Domicili:  
Estableix un nombre màxim d’hores anuals d’ajut a domicili, de les quals aporta el 
66% del cost/hora, què també estableix. 
Cost hora: 16,25€/h a tot Catalunya; aportació: 10,72€/h. 
Al Ripollès assigna per l’any 2010, 39.000 hores de les quals preveiem que en  
realitzarem 31.000. 

 
La conseqüència és que la total d’aportació pel 2010 que el Departament té consignada 
pel Consorci de Benestar Social, per atendre aquests dos serveis és d’un import de 
672.339,45 €, dels quals més de 100.000€ no es podran justificar.  
 
Per contra, la despesa de desplaçaments i el 30% del temps que es dedica als 
desplaçaments per aquests dos serveis, és de 210.000 € aproximadament. El 
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Departament no finança aquestes despeses i han de ser assumides pels 19 municipis 
del Ripollès. 
 
Tenint en compte que el Ripollès és una comarca de muntanya, formada per municipis 
que es troben molt separats, en espai i en temps de la seu dels serveis socials a Ripoll i 
que, a més, presenta dificultats d’accés durant l’hivern que agreugen el temps de 
prestació dels serveis; 
 
En atenció a que la Llei d’Alta Muntanya preveu una atenció especial a les comarques 
de Muntanya perjudicades per l’orografia i el clima en la prestació dels serveis bàsics 
per la població i que els desplaçaments són inherents i necessaris per poder prestar-los; 
 
Vist que aquesta petició no suposa un increment de la partida pressupostada pel 
Departament d’Acció Social i Ciutadania (DASC); 
 
Per tot l’exposat, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de la Gestió, el Ple acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
Primer. Sol· licitar al Departament d’Acció Social i Ciutadania:  
 
a) Que l’aportació en concepte de desplaçaments per als serveis d’atenció primària 
sigui com a mínim del 66% del cost real. 
 
b) Que el temps de desplaçament  en el servei d’ajut a domicili sigui comptabilitzat 
com a temps d’atenció. 
 
c) Que subsidiàriament el Consorci de Benestar Social del Ripollès percebi en 
concepte de ruralitat, la totalitat de les quantitats econòmiques consignades pel DASC.  
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament d’Acció Social i Ciutadania (DASC) 
 
Tercer. Trametre aquest acord al Consorci de Benestar Social del Ripollès i als 
ajuntaments de la comarca per al seu coneixement i per tal que hi donin suport. 
 
El president explica que es tracta d’un assumpte instat a iniciativa de l’alcaldessa de 
Campdevànol, que va fer la proposta al Consell d’Alcaldes. El Contracte Programa no 
contempla el criteri de la ruralitat d’algunes zones de Catalunya, que genera que els 
desplaçaments no es comptabilitzen com a horari de feina. El que compta pel 
Departament només són les hores d’atenció. La resta l’assumeixen els ajuntaments. 
S’ha d’intentar que això no suposi un sobrecost per als ajuntaments. També passa que 
no es pot arribar a justificar la totalitat de la despesa. 
 
Creu que és un tema en què cal fer front comú amb altres territoris. 
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NÚM. 6. AUTORITZACIÓ DE SIGNATURA A FAVOR DE LA PRE SIDÈNCIA 
PER A LA FORMULACIÓ DELS REQUERIMENTS PREVISTOS EN ELS 
ARTICLES 135.2 I 140.3, APARTAT SEGON, DE LA LLEI 30/2007, DE 
CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC, EN ELS CASOS EN QUÈ EL PLE 
SIGUI L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ ORIGINARI 
 
En data 9.9.2010 va entrar en vigor la Llei 34/2010, de 5 d’agost, de modificació de les 
Lleis 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, 31/2007, sobre 
procediments de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els 
serveis postals, i 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, per a adaptació a la normativa comunitària de les dues primeres. 
 
De les modificacions introduïdes en la Llei 30/2007 (LCSP), s’han de destacar: 
 

- d’una banda, el fet de refondre en un de sol els actes d’adjudicació provisional i 
definitiva fent coincidir la perfecció del contracte amb la seva formalització 
(art. 135 i 27.1) 

 
- i, d’altra, la introducció en la tramitació del procediment de contractació de 

requeriments formulats a licitadors (art. 135.2, apartat primer i tercer) i 
adjudicataris (art. 140.3, apartat segon). 

 
Es tracta de mesures que en l’àmbit de la contractació pública responen a l’objectiu, 
com proclama la mateixa Llei 34/2010, d’establir un procediment de tràmits àgils en 
què la decisió resolutòria es pugui adoptar en el temps més breu possible sense deixar 
d’atendre la garantia dels drets dels interessats. 
 
Analitzada la naturalesa d’aquests requeriments es constata que es tracta d’un acte de 
tràmit de contingut totalment reglat. Ara bé, els seus efectes així com els de no 
atendre’l són especialment rellevants, d’acord amb la LCSP: de no presentar-se la 
documentació en el termini assenyalat s’entendrà que el licitador ha retirat la seva 
oferta (art. 135.2 tercer apartat); i, fins i tot, si concorre dol, culpa o negligència de 
licitador amb l’oferta econòmica més avantatjosa, se li derivarà la prohibició de 
contractar (art 49.2.d). 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en matèria de contractació,  
en virtut dels acords de Ple de dates 28 d’agost de 2007 i 12 de setembre de 2007 i 
publicades al BOP de Girona número 179 de data 12-09-2007 i número 189, de 26-09-
2007, respectivament; 
 
Atesa la dificultat de fer coincidir els breus terminis establerts en la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, modificada per la Llei 34/2010, de 5 
d’agost, amb les sessions ordinàries del Consell de Govern, òrgan que té delegades les 
competències de contractació que corresponen al Ple; 
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Vista la conveniència d’utilitzar la figura de l’autorització de signatura per a la 
formulació d’aquests requeriments, a fi d’agilitar els procediments de contractació i 
donar compliment als terminis legalment previstos. 
 
D’acord a les previsions de l’article 16 de la Llei 30/1992 de regim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú i l’article 11 de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, 
 
Per tot l’exposat, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de la Gestió, el Ple acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
Primer. Autoritzar la Presidència, en aquells expedients en els quals la titularitat 
originària de la competència en matèria de contractació correspongui al Ple de la 
corporació, per signar les comunicacions següents: 
 

a) Els requeriments a efectuar als licitadors proposats com a adjudicataris dels 
contractes, relatius a la documentació a presentar, i previstos en l’article 135.2 
de la LCSP. 

b) Els requeriments a efectuar als adjudicataris dels contractes, perquè els 
formalitzin, previstos en l’article 140.3, apartat segon, de la LCSP. 

 
Segon. La present autorització de signatura, que es disposa a l’empara de l’article 16 
de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú i de l’article 11 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, té caràcter general, i 
abastarà tots els requeriments que hagin d’efectuar-se a l’empara dels articles 135.2 i 
140.3, apartat segon, de la LCSP, en aquells expedients en els quals la titularitat 
originària de la competència en matèria de contractació correspon al Ple de la 
corporació. 
 
Tercer. Els requeriments signats per autorització de signatura es consideraran 
formulats pel Ple, i observaran les formalitzacions exigides en l’article 11 de la Llei 
26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. 
 
El president explica que suposa una agilització dels processos contractuals per tal que 
es puguin fer directament des de Presidència. 
 
 
NÚM. 7.  NO CELEBRACIÓ DEL PROPER PLE ORDINARI PREV IST PEL 
DIA 18 DE GENER DE 2011 
 
De conformitat amb l’Acord adoptat pel Ple del Consell Comarcal en la seva sessió de 
data 10 de novembre de 2009, el dia de celebració de les sessions ordinàries de la 
Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió (juntament amb la Junta de 
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Portaveus) és el segon dimarts dels mesos imparells i el dia de celebració de les 
sessions ordinàries del Ple és el tercer dimarts dels mesos imparells. 
 
Atesa la celebració d’un Ple extraordinari en data 21 de desembre, resulta que el dia 11 
de gener de 2011, amb només tres setmanes de diferència i coincidint en la major part 
amb les vacances de Nadal, s’hauria de celebrar la propera Comissió Informativa i de 
Seguiment de la Gestió i el dia 18 de gener de 2011, s’hauria de celebrar el Ple. 
 
Per tot l’exposat, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de la Gestió, el Ple acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
Primer.- Acordar la no celebració del proper Ple ordinari, fixat per al proper dia 18 de 
gener de 2011, atesa la gran proximitat amb la celebració del Ple extraordinari de data 
21 de desembre de 2010. 
 
El president comenta que aquest fet suposarà un estalvi per a la institució. 
 
El senyor Rovira demana si hi possibilitat d’avançar el Ple del mes de març. El 
president respon que a finals del mes de gener se’n parlarà i es valorarà. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a 
secretària, estenc aquesta acta. 
 
 
La secretària accidental     Vist i plau 

El president 
 
 
 
 
 
Marta Arxé i Llagostera     Enric Pérez i Casas 


