
 1 

 
 
 

ACTA DEL PLE. SESSIÓ NÚMERO 03/2011 
 
 

Lloc:  Sala Gonçal Cutrina del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts, 5 de juliol de 2011 
Hora d’inici:  20:05 hores 
Hora d’acabament: 20:15 hores 
Règim de sessió: Extraordinària 
 
Assistents: President: • Sr. Enric Pérez i Casas 
   
 Vicepresidents: • Sra. M.Carme Freixa i Bosch 
  • Sra. Montserrat Tallant i Descamps 
  • Sr. Àngel Ferrer i Mora 
  • 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 Álvarez i Pujol 
  • Sr. Joan Baptista Cruz i Aznar 
  • Sr. Gerard Costa i Albrich 
  • Sr. Miquel Rovira i Comas 
  • Sr. Francesc Solé i Isern 
  • Sr. Manel Palau i Guix 
   
 Gerent: • Sr. Raül Morales i Vergés 
   
 Secretària accidental: • Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   

• Sr. Marc Navarro i Moya 
• Sr. Marc Prat i Arrey 
• Sr. Joaquim Serrador i Rabaseda 

Excusen la seva absència: 

• Sr. Daniel Birba i Cuffí 
 
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: 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
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El president dóna la benvinguda als consellers, obre la sessió i es tracta l’únic punt de 
l’ordre del dia. 
 
NÚM. 1. APROVACIÓ L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat dels assistents, s’aprova la proposta d’acta de la sessió ordinària 
corresponent al dia 17 de maig de 2011, sense cap esmena. 
 
El president comenta que avui es tanca una etapa. Dijous, la institució n’obrirà una 
altra en la qual alguns repetirem. La vida no deixa d’ésser etapes, l’important és 
aprendre de cadascuna d’elles, viure-les amb alegria i treure’n coneixements. Agraeix 
el bon clima del mandat; és important el bon ambient per a què la comarca i els seus 
serveis tirin endavant i expressa el seu agraïment a tots els consellers per al treball, la 
bona feina i la complicitat que hi ha hagut. 
 
El senyor Miquel Rovira subscriu les paraules del president i comenta que l’oposició 
ha fet un treball positiu; estan contents perquè han tingut l’oportunitat de participar en 
comissions, actes i reunions que els ha permès contribuir a fer comarca. Tots 
representen uns grups polítics, però l’important és representar els ciutadans, tots. 
Agraeix el fet d’haver-los deixat contribuir en aquestes tasques. 
 
Intervé el senyor Manel Palau per dir que plega del Consell Comarcal i també com a 
alcalde. Considera que el clima ha estat molt bo, manifesta que els municipis petits 
sort tenen del Consell i vol agrair el servei que es dóna als pobles petits per part del 
Consell Comarcal. Considera que s’ha de mirar de seguir en aquesta dinàmica. Vol 
donar, sobretot, l’agraïment a les persones que treballen al Consell Comarcal i molt 
especialment al gerent i als secretaris del SAT. 
 
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 


