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ACTA DEL PLE. SESSIÓ NÚMERO 04/2012 
 
 

Lloc:  Sala Gonçal Cutrina del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts, 15 de maig de 2012 
Hora d’inici:  20:10 hores 
Hora d’acabament: 21:45 hores 
Règim de sessió: Ordinària 
 
Assistents: President: • Sr. Miquel Rovira i Comas 
   
 Vicepresidents: • Sra. M. Immaculada Constans i Ruiz 
  • Sr. Raimon Traver i Burniol 
  • Sr. Marc Prat i Arrey 
  • Sr. Xavier Cima i Ruiz 
   
 Consellers: • Sra. Montserrat Portabella i Darnés 
  • Sr. Josep Coma i Guitart 
  • Sr. Juan Bautista Cruz i Aznar 
  • Sr. Joan Bernadas i Rosell 
  • Sr. Jeroni Martí i Surroca 
  • Sr. Enric Pérez i Casas 
  • Sra. Núria López i Rodríguez 
  • Sra. Montserrat Tallant i Descamps 
  • Sr. Joan Dordas i Riu 
  • Sr. Carlos Fernández i Amer 
  • Sra. M. Carme Freixa i Bosch 
  • Sra. Maria Perramon i Mir 
  • Sr. Josep Tremps i Bosch, que 

s’incorpora en el punt 6 
   
 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. Teresa Jordà i Roura 
 
 
L’objecte de la reunió és dur a terme la sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del 
Ripollès i tractar el assumptes de l’ordre del dia següent: 
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1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 

Presidència 
2. Despatx oficial. 
 

Dictàmens de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió 
3. Donar compte del Decret d’aprovació de la liquidació del pressupost, exercici 2011.  
4. Proposta d’aprovació de l’escenari pressupostari plurianual 2013-2015. 
5. Donar compte de la formalització d’un préstec a curt termini d’import 600.000,00 €.  
6. Aprovació de la rectificació de l’inventari de béns i drets a 31-12-2011. 
7. Aprovació de les bases per a l’atorgament d’ajuts de transport escolar no obligatori 

adreçat a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de 
centres educatius de la comarca del Ripollès. 

8. Acceptació de la delegació de competències de gestió, liquidació i recaptació de 
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana de 
l’Ajuntament de Llanars. 

9. Acceptació de la delegació de competències de gestió, liquidació i recaptació de 
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana de 
l’Ajuntament de Molló. 

10. Acceptació de la delegació de competències de gestió, liquidació i recaptació de 
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana de 
l’Ajuntament de Campelles. 

11. Acceptació de la delegació de competències de gestió, liquidació i recaptació de 
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana i de la taxa per 
aprofitament del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministraments d’interès general (elèctriques i telefòniques) de l’Ajuntament de 
Camprodon. 

12. Acceptació de la delegació de competències de gestió, liquidació i recaptació de la 
taxa per aprofitament del domini públic local a favor d’empreses explotadores de 
serveis de subministraments d’interès general (telefonia mòbil) de l’Ajuntament de 
Ripoll. 

13. Acceptació de la delegació de les competències de gestió, liquidació i recaptació de 
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana de 
l’Ajuntament de Queralbs. 

14. Adhesió a la moció de rebuig a l'informe del Consell General del Poder Judicial en 
relació als principis per a una nova demarcació judicial, de l’Ajuntament de Ripoll. 

15. Proposta per a sol· licitar la construcció de la via ciclista del Ter en el seu tram Vic-
Ripoll. 

16. Acceptació de la renúncia de la consellera d’ERC, senyora Teresa Jordà i Roura. 
 

Control de l’Acció de Govern 
17. Donar compte dels decrets de Presidència. 
18. Donar compte de les resolucions de Gerència. 
19. Donar compte de les actes de Consell de Govern corresponents a les sessions 

celebrades entre els dies 6 de març de 2012 i 17 d’abril de 2012. 
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20. Mocions d’urgència. 
21. Precs i preguntes. 
 
 
El president obre la sessió i es tracten els punts de l'ordre del dia. 
 
 
NÚM. 1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
 
Per unanimitat dels assistents, s’aprova la proposta d’acta de la sessió ordinària 
corresponent al dia 20 de març de 2012, sense cap esmena. 
 
 

PRESIDÈNCIA 
 

NÚM. 2. DESPATX OFICIAL 
 
Es dóna compte als assistents dels actes realitzats per la Presidència i que són els 
següents: 
 
18/03/12 A San Joan de les Abadesses, lliurament de premis de la duatló. 
23/03/12 A Ripoll, inauguració de la fira de les 40 hores. 
24/03/12 A Ribes de Freser, inauguració de la nova seu del CEINR. 
31/03/12 A Sant Joan de les Abadesses, inauguració dels pisos de protecció oficial de 

la colònia Espona. 
07/04/12 A Queralbs, presentació del llibre El pastor transhumant, de Pere Bonada. 
08/04/12 A Sant joan de les Abadesses, lliurament de premis dels 3 dies trial de 

Santigosa. 
13/04/12 A la seu del Consell Comarcal, presentació del llibre Hermana… me 

permite, de Maria Moreno i Morera. 
14/04/12 A Sant Joan de les Abadesses, presentació del llibre El monestir de Sant 

Joan de les Abadesses, de Míriam Montraveta i Marta Crispí. 
17/04/12 A Ripoll, actes d’homenatge al bomber mort en acte de servei. 
20/04/12 A Barcelona, actes del dia de les esquadres. 
21/04/12 A Ripoll, sopar benèfic de l’Oncolliga. 
22/04/12 A Ripoll, lliurament de premis de la final territorial de gimnàstica artística. 
23/04/12 A la seu del Consell Comarcal, lliurament de premis del concurs literari 

Joan Triadú. 
24/04/12 A la seu del Consell Comarcal, xerrada informativa sobre participacions 

preferents a càrrec de la PAG, plataforma d’afectats de Girona. 
29/04/12 A Sant Joan de les Abadesses, visita a la fira de Sant Isidre. 
06/05/12 A Ripoll, lliurament de premis del cursa dels Mossos d’Esquadra. 
07/05/12 A la seu del Consell Comarcal, presentació pública de les dades de 

l’enquesta sobre el consum d’alcohol entre els joves del Ripollès. 
13/05/12 A Campdevànol, lliurament de premis de la final territorial de Girona de 

patinatge artístic. 
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El Ple en queda assabentat. 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE LA GESTIÓ 
 
NÚM. 3. DONAR COMPTE DEL DECRET D’APROVACIÓ DE LA 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST, EXERCICI 2011 
 
Es dóna compte del Decret de Presidència de data 28 de febrer de 2012, que es transcriu a 
continuació: 
 
“D E C R E T   D E   P R E S I D È N C I A 
 
Vist l’expedient de la liquidació del Pressupost d’aquest Consell Comarcal corresponent a 
l’exercici econòmic de 2011, la qual ha estat  informada favorablement per la Intervenció 
en acompliment d'allò que disposa l’article 191.3 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. 
 
Vist així mateix l’informe emès -amb caràcter independent- per la Intervenció en 
compliment d’allò que disposa l’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de 
novembre, pel qual s’aprovà el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2011, de 12 
de desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals –avui 
derogada pel Reial decret legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprovà el Text 
refós de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària- (BOE núm. 313, de 31 de desembre 
de 2007);  
 
Vista també la proposta d’incorporació, al pressupost de 2012, dels romanents de crèdit 
que es detallen en l’expedient tramitat a l’efecte, i en atenció al fet que no resulta 
romanent de tresoreria negatiu, 
 
H E   R E S O L T: 
 
Primer. Aprovar la liquidació del Pressupost d’aquest Consell Comarcal corresponent a 
l’exercici econòmic de 2011, el detall de la qual a nivell de Resultat Pressupostari i de 
Romanent de Tresoreria a 31-12-2011 es  transcriu a continuació: 
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R E S U L T A T   P R E S S U P O S T A R I    A   31-12-2011: 

 

 

 

DRETS OBLIGACIONS
CONCEPTES RECONEGUTS RECONEGUDES AJUSTAMENTS RESULTAT

NETS NETES PRESSUPOSTARI

a. Operacions corrents 7.668.465,73 7.670.495,77 0,00 -2.030,04
b. Altres operacions no financeres 939.463,97 1.184.801,38 0,00 -245.337,41

1. Total operacions no financeres (a+b) 8.607.929,70 8.855.297,15 0,00 -247.367,45
2. Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Passius financers 0,00 129.346,39 0,00 -129.346,39

RESULTAT PRESSUPOSTAR DE L’EXERCICI 8.607.929,70 8.98 4.643,54 0,00 -376.713,84

AJUSTOS:

4. Crèdits gastats finançats amb romanent
    de tresoreria per a despeses generals. 575.790,32

5. Desviacions de finançament negatiu de l’exercici 108.156,55

6. Desviacions de finançament positiu de l’exercici 126.563,45

180.669,58RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT..................... ..............
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ROMANENT DE TRESORERIA A 31-12-2011 
 

SUMES
CONCEPTES PARCIALS TOTALS

1. (+) Fons líquids 430.529,26

2. (+) Drets pendents de cobrament 4.386.130,19
    (+) del Pressupost corrent 3.653.095,81
    (+) de Pressupostos tancats 628.150,59
    (+) d'operacions no pressupostàries 124.416,09
    (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 19.532,30

3. (+) Obligacions pendents de pagament 3.625.268,99
    (+) del Pressupost corrent 3.115.831,18
    (+) de Pressupstos tancats 26.760,54
    (+) d'operacions no pressupostàries 483.477,27
    (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 800,00

1.191.390,46

II. Saldos de dubtós cobrament 34.011,80

III. Excés de finançament afectat 488.262,06

    a) Romanent de tresoreria afectat per ingressos finalistes 229.805,95

    b) Romanent de tresoreria de recursos propis afectat
        per projectes de despesa amb finançament afectat 95.375,59

    c) Romanent de tresoreria de recursos propis afectat 
        per incorporació de despeses incloses en un expedient
        de modificació del Pressupost tramitat durant l'últim 
        trimestre, o per estar en fase "D",  o per ser inversions
        finançades amb recursos propis. 163.080,52

669.116,60

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)

IV ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS ( I-II-III)
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Segon. Incorporar en el Pressupost de 2012 els compromisos d'ingressos concertats 
que financen projectes de despeses amb finançament afectat, i que figuren detallats en 
l'expedient, per un import de 28.354,47 euros, sens perjudici d’aquells ajustaments que 
corresponguin per haver-se autoritzat ja, prèviament a la present aprovació, alguna 
incorporació de romanents de crèdit finançats amb compromisos d’ingressos 
concertats. 
 
Tercer. Incorporar en el Pressupost de 2012 els compromisos d'ingressos concertats  
que no financen projectes de despeses amb finançament afectat per un import de 
2.162,72 euros, sens perjudici d’aquells ajustaments que corresponguin per haver-se 
autoritzat ja, prèviament a la present aprovació, alguna incorporació de romanents de 
crèdit finançats amb compromisos d’ingressos concertats. 
 
Quart. Incorporar en el Pressupost de 2012 els romanents de crèdit que figuren 
detallats en el present expedient per un import global de 344.535,71 euros, i que es 
corresponen amb despeses finançades amb ingressos afectats, sens perjudici d’aquells 
ajustaments que corresponguin per haver-se autoritzat ja prèviament a la present 
aprovació alguna incorporació de romanents de crèdit finançats amb romanent de 
tresoreria afectat i/o amb compromisos d’ingressos concertats. 
 
Cinquè. Incorporar en el Pressupost de 2012 els romanents de crèdits que figuren 
detallats en el present expedient per un import global de 163.080,52 euros, i que es 
corresponen amb despeses a incorporar obligatòriament o per estar incloses en un 
expedient de modificació del pressupost tramitat durant l’últim trimestre, sens 
perjudici d’aquells ajustaments que corresponguin per haver-se autoritzat ja 
prèviament a la present aprovació alguna incorporació de romanents de crèdit finançats 
amb romanent de tresoreria no afectat. 
 
Sisè. Donar compte del resultat de la liquidació al Plenari del Consell Comarcal de 
conformitat amb allò que assenyala l’article 193.4 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. 
 
Ripoll, 28 de febrer de 2012 // El president, // Miquel Rovira i Comas ”  
 
Intervé el Sr. Enric Pérez, portaveu del grup comarcal del PSC, i diu que volen fer unes 
consideracions. Diu que han d’estar satisfets per la bona salut econòmica del Consell 
Comarcal. Són conscients que els retards de la Generalitat generen la necessitat de 
subscriure crèdits. Sorprèn que es tanqui amb romanents positius i que en el darrer Ple 
es discutís el donar-se de baixa de determinats ens supramunicipals que tenen la seva 
tasca i importància. Veuen bé que el romanent de Tresoreria sigui positiu per 
669.116,60 €, i demanen que no es tinguin tancats en un calaix, que s’utilitzin per 
donar resposta a necessitats dels ajuntaments, per donar feina a industrials de la 
comarca, als serveis educatius que requereixin prendre mesures perquè el Departament 
redueix l’aportació. Per sort, el Consell Comarcal ha anat estalviant al llarg dels anys. I 
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fan un prec per tal que es doni ús d’aquests diners per ajudar a persones que ho passen 
malament, industrials, etc... 
 
El senyor Xavier Cima vol afegir que una part del romanent de Tresoreria ha d’anar 
destinada a eixugar deute per la Llei d’estabilitat pressupostària. De totes maneres, si 
es pot ajudar, està bé, però s’han de preveure les necessitats que podran sorgir al llarg 
de l’any. 
 
El senyor Pérez diu que hi ha ajuntaments que han estat hàbils a fer un Ple per destinar 
aquesta disponibilitat pressupostària. 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
NÚM. 4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESCENARI PRESSUPOSTARI 
PLURIANUAL 2013-2015 
 
Per Decret 328/1980, d’11 de desembre, la Generalitat de Catalunya assumeix 
competències en matèria de tutela financera sobre les entitats locals (DOGC núm. 110, 
de 4 de febrer de 1981). 
 
Mitjançant el Decret 94/1995, de 21 de febrer, s’assignen les funcions en matèria 
d’hisendes locals als Departaments de Governació i d’Economia i Finances de la 
Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 2035, de 5 d’abril de 1995). 
 
L’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, desplegà –després de derogar les ordres del 
Departament d’Economia i Finances de 28 de juny de 1999 i de 2 de juny de 2003– els 
procediments en matèria de tutela financera dels ens locals (DOGC núm. 4883, de 15 
de maig de 2007). Aquesta ordre ha estat modificada per la Resolució ECF/2901/2008, 
de 19 de setembre, (DOGC núm. 5227, de 2-10-2008); la Resolució ECF/1769/2009, 
de 10 de juny, (DOGC núm. 5409, de 29-6-2009); la Resolució ECF/3210/2010, de 28 
de setembre, (DOGC núm. 5733, de 13-10-2010); i la Resolució ECO/1406/2011, d’1 
de juny, (DOGC núm. 5898, de 10-6-2011).  
 
L’article 10.3 de l’Ordre ECF/138/2007 assenyala que els ens locals no inclosos en 
l’àmbit subjectiu definit a l’article 111 del TRLRHL, -és a dir, que no siguin capitals 
de província o de Comunitat Autònoma, o que no tinguin una població de dret igual o 
superior a 75.000 habitants- i que hagin incomplert l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, en el moment de l’aprovació o liquidació del pressupost o de 
l’aprovació del compte general, hauran d’acreditar les mesures aprovades per a la 
correcció del desequilibri pressupostari en les sol· licituds d’autorització de les 
operacions de crèdit. 
 
L’article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprovà el 
reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat 
Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals (BOE núm. 264, de 3 de 
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novembre de 2007) assenyala que la Intervenció local elevarà al Ple un informe sobre 
el compliment de l’objectiu d’estabilitat de la pròpia entitat local i dels seus 
organismes i entitats dependents. 
 
Aquest informe s’emetrà amb caràcter independent i s’incorporarà als informes 
previstos en els articles 168.4, 177.2 i 191.3 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, referits, respectivament, a l’aprovació del pressupost general, a les 
seves modificacions i a la seva liquidació.  
 
L’interventor detallarà en el seu informe els càlculs efectuats i els ajustaments 
practicats sobre la base de les dades dels capítols 1 a 9 dels estats de despeses i 
ingressos pressupostaris, en termes de Comptabilitat Nacional, segons el Sistema 
Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, en endavant, (SEC). 
 
Així mateix l’interventor de la entitat local elevarà al Ple, si es dóna el cas, un informe 
sobre els estats financers, una vegada aprovats per l’òrgan competent, de cadascuna de 
les entitats dependents a què fa referència l’article 4.2 de l’esmentat RD 1463/2007. 
 
Quan el resultat de l’avaluació sigui d’incompliment, l’entitat local remetrà l’informe 
corresponent a la Direcció General de Coordinació Financera amb les Entitats Locals o 
a l’òrgan competent de la comunitat autònoma que exerceixi la tutela financera, en el 
termini màxim de 15 dies hàbils, comptats des del coneixement del Ple. 
 
L’article 19 del RD 1463/2007, assenyala que procedirà l’elaboració d’un pla 
econòmic i financer o escenari pressupostari si el resultat de l’avaluació de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària efectuat per la Intervenció, en la forma establerta a l’article 
16 del RD 1463/2007, és d’incompliment de l’objectiu individual establert per a 
cadascuna de les entitats locals a les quals es refereix l’article 5 del Reial decret abans 
esmentat, o l’objectiu d’equilibri o superàvit establert per a les restants entitats, llevat 
que el Govern, en aplicació de l’article 8 del RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual 
s’aprovà el Text refós de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària, proposi a la 
Comissió Nacional d’Administració Local la no aplicació a l’entitat local del pla de re 
equilibri. 
 
El pla econòmic i financer s’obtindrà com consolidació dels plans individuals de les 
entitats a les que es refereix l’article 4.1 del Reglament, amb projecció temporal 
màxima per retrobar l’equilibri a tres anys, comptats a partir de l’inici de l’any següent 
al que es posi de manifest el desequilibri. 
 
El contingut del Pla econòmic i financer haurà de contenir com a mínim la informació 
a què fa referència l’article 20 del RD 1463/2007. 
 
Una vegada practicada la liquidació del Pressupost, serà condició suficient que 
incompleixi l’objectiu d’estabilitat aquest Consell perquè neixi l’obligació d’elaborar 
el Pla, i es computarà el termini màxim de tres mesos per a la seva aprovació pel 
Plenari des de la data d’aprovació de la liquidació del Pressupost. 
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Les entitats locals no incloses en l’article 111 del TRLRHL comunicaran a la Direcció 
General de Coordinació Financera amb les entitats locals o a l’òrgan competent de la 
comunitat autònoma que exercici la tutela financera, els plans econòmicofinancers que 
hagin aprovat. 
 
De conformitat amb l’article 26 del RD 1463/2007, el pla econòmic i financer aprovat 
pel Ple de la corporació local serà inserit, a efectes exclusivament informatius, en el 
butlletí oficial de la província de Girona. 
 
També als afectes exclusivament informatius, una còpia del pla econòmic i financer es 
trobarà a disposició del públic des de la seva aprovació pel Ple, i fins a la finalització 
de la vigència del pla. 
 
La Resolució ECF 1769/2009, de 10 de juny, per la qual es modifiquen els annexos de 
l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela 
financera dels ens locals, assenyala respecte a l’estabilitat pressupostària que l’informe 
d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, previst a l’article 
16 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, s’ha d’acreditar mitjançant la 
tramesa dels models PR-0 i  PR-1.2. En aquest supòsit cal emplenar únicament les 
caselles 1 a 20 de la primera columna del model PR-1.2 i cal indicar si les dades fan 
referència a l’aprovació del pressupost, del pressupost modificat - com a 
conseqüència de l’aprovació d’un crèdit extraordinari o d’un suplement de crèdit 
- o de la liquidació pressupostària. 
 
En el cas de la liquidació pressupostària, cal indicar els drets reconeguts nets i les 
obligacions reconegudes netes. La capacitat o necessitat de finançament es pot 
aproximar pel concepte de superàvit o dèficit no financer, previst a la casella 21 del 
model PR-1.2, que correspon a la diferència entre els capítols 1 a 7 d’ingressos i els 
capítols 1 a 7 de despeses. En el supòsit que sigui procedent efectuar ajustos sobre 
aquest concepte, cal emplenar l’apartat del model “Capacitat / necessitat de 
finançament”. 
 
En el model PR-0 cal indicar la relació dels ens dependents que s’integren en les dades 
consolidades del model PR-1.2. que han de ser els que no es financen majoritàriament 
amb ingressos de mercat. 
 
La comunicació dels plans econòmics i financers o escenaris pressupostaris plurianuals 
aprovats pel Ple de l`ens local, prevista a l’article 21.3 del Reial decret 1463/2007, de 2 
de novembre, s’ha d’acreditar mitjançant la tramesa dels models PR-0 i PR-1.2, a la 
Direcció General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya.  
 
La capacitat o necessitat de finançament és un concepte estadístic definit al sistema 
europeu de comptes nacionals i regionals (SEC 95) que es pot aproximar –segons 
assenyala la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya- en 
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defecte de millor estimació, pel concepte pressupostari del superàvit o dèficit no 
financer.  
 
D’acord amb el SEC 95 la capacitat (+) / necessitat (-) de finançament és el saldo del 
compte financer. És a dir, l’adquisició neta d’actius financers menys els passius nets 
contrets.  
 
El saldo del compte financer es pot aproximar en termes pressupostaris per la 
diferència entre l’adquisició neta d’actius financers (capítol 8 de despeses – capítol 8 
d’ingressos) i els passius nets contrets (capítol 9 d’ingressos – capítol 9 de despeses), 
la qual cosa equival a: 
 

Capítol 8 de despeses – capítol 8 d’ingressos – capítol 9 d’ingressos + capítol 9 de 
despeses. 
 
En equilibri pressupostari, aquest concepte equival al superàvit o dèficit no financer, 
és a dir: 
 

Capítols 1 a 7 d’ingressos – Capítols 1 a 7 de despeses 
 
Si no existeix l’equilibri en la fase de la “liquidació pressupostària” es manté 
l’equivalència si considerem el resultat pressupostari positiu com una adquisició neta 
d’actius financers i el resultat pressupostari negatiu com un passiu net contret.  
  
Vist l’informe independent emès per la Intervenció de fons d’aquest Consell, en el 
sentit que per aplicació estricta d’allò que disposa la Direcció General de Política 
Financera de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’article 5 de la Resolució 
ECF/1769/2009, de 10 de juny, (DOGC núm. 5409, de 29-06-2009)- en el cas de la 
liquidació pressupostària, cal indicar els drets reconeguts nets i les obligacions 
reconegudes netes, sense que es puguin deduir aquelles obligacions reconegudes que 
es troben finançades amb càrrec al romanent líquid de tresoreria de l’exercici anterior, 
tota vegada que s’entén ha existit una necessitat de finançament que s’ha aconseguit 
mitjançant l’aplicació d’aquell romanent.     
 
Que la capacitat o necessitat de finançament es pot aproximar pel concepte de 
superàvit o dèficit no financer, previst a la casella 21 del model PR-1.2, que correspon 
a la diferència entre els capítols 1 a 7 d’ingressos i els capítols 1 a 7 de despeses. 
 
Que en el supòsit que sigui procedent efectuar ajustos sobre aquest concepte, cal 
emplenar l’apartat del model “Capacitat/necessitat de finançament”. Aquest tipus 
d’ajustament en cap cas fan referència a les possibles minoracions d’aquelles 
obligacions reconegudes que es troben finançades amb càrrec al romanent líquid de 
tresoreria de l’exercici anterior.   
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Que segons el resultat de la casella 21 del model PR-1.2 calculat d’acord amb allò que 
assenyala la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya, 
aquest Consell ha tingut un dèficit no financer de 247.367,45 €, la qual cosa comporta 
que s’hagi incomplert l’objectiu d’estabilitat pressupostària en el moment de la 
liquidació del pressupost, i per tant caldrà aprovar pel Plenari el preceptiu pla 
econòmic i financer o escenari pressupostari a tres anys computats a partir del 31 de 
desembre de l’exercici en curs. 
 
Que el contingut de l’escenari pressupostari plurianual ha de complir amb les 
condicions següents: 
 

1. Solvència. 
2. Nivell de deute. 
3. Assolir una situació de superàvit no financer. 

 
Que en el model PR-1.2 “previsions d’ingressos i despeses” s’hi faran constar les 
dades consolidades del grup integrat per l’ens local i els ens dependents que no es 
financen majoritàriament amb ingressos de mercat. Aquest document detallarà les 
dades relatives a la darrera liquidació pressupostària aprovada i les previsions 
d’ingressos i despeses per als exercicis corresponents.  
 
Per tot el que s’ha 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. Aprovar el pla econòmic i financer o escenari pressupostari plurianual 2013-
2015 que es detalla a continuació:  
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ESTAT D'INGRESSOS EXERCICI EXERCICI EXERCICI
2013 2014 2015

CAPÍTOL I 0,00 0,00 0,00
CAPÍTOL II 0,00 0,00 0,00
CAPÍTOL III 2.313.000,00 2.382.000,00 2.460.000,00
Detall del capítol III: contribucions epecials i quotes d'urbanització 0,00 0,00 0,00
CAPÍTOL IV 5.608.000,00 5.750.000,00 5.925.000,00
CAPÍTOL V 7.000,00 7.000,00 7.000,00
TOTAL INGRESSOS PER OPERACIONS CORRENTS 7.928.000,00 8.139.000,00 8.392.000,00
CAPÍTOL VI 0,00 0,00 0,00
CAPÍTOL VII 250.000,00 500.000,00 500.000,00
CAPÍTOL VIII 0,00 0,00 0,00
CAPÍTOL IX 0,00 0,00 0,00

ESTAT DE DESPESES EXERCICI EXERCICI EXERCICI
2013 2014 2015

CAPÍTOL I 1.469.200,00 1.513.000,00 1.560.000,00
CAPÍTOL II 5.920.000,00 6.080.000,00 6.263.000,00
CAPÍTOL III 0,00 0,00 0,00
CAPÍTOL IV 536.000,00 540.000,00 556.200,00
TOTAL DESPESES PER OPERACIONS CORRENTS 7.925.200,00 8 .133.000,00 8.379.200,00
CAPÍTOL VI 250.000,00 500.000,00 500.000,00
CAPÍTOL VII 0,00 0,00 0,00
CAPÍTOL VIII 0,00 0,00 0,00
CAPÍTOL IX 0,00 0,00 0,00

SUPERÀVIT O DÈFICIT NO FINANCER.................... .. 2.800,00 6.000,00 12.800,00

 
Segon. Remetre l’informe elaborat per la Intervenció a la Direcció General de Política 
Financera de la Generalitat de Catalunya, en el termini màxim de 15 dies hàbils, 
comptats des de la data de coneixement per part del Plenari d’aquest Consell, tal i com 
així ho disposa l’últim paràgraf de l’article 16.2 del  RD 1463/2007. 
 
Tercer. Trametre el pla econòmic i financer o escenari pressupostari plurianual aprovat 
pel Ple del Consell a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor 
de la Generalitat de Catalunya, mitjançant els models PR-0 i PR-1.2, en compliment 
d’allò que fixa l’article 21.3 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, i article 5 de la 
Resolució ECF/1769/2009, de 10 de juny.  
 
Quart. De conformitat amb l’article 26 del RD 1463/2007, el pla econòmic i financer 
aprovat pel Ple de la corporació local serà inserit, a efectes exclusivament informatius 
en el butlletí oficial de la província de Girona. 
 
També als efectes exclusivament informatius, una còpia del pla econòmic i financer es 
trobarà a disposició del públic des de la seva aprovació pel Ple, i fins a la finalització 
de la vigència del pla. 
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El president comenta que aquest punt es va explicar abastament en la reunió de la 
Comissió Informativa i que si algú té algun dubte, hi ha l’interventor, per donar 
explicacions. 
 
 
NÚM. 5. DONAR COMPTE DE LA FORMALITZACIÓ D’UN PRÉST EC A 
CURT TERMINI D’IMPORT 600.000,00 € 
 
El plenari d’aquest Consell en la seva sessió del dia 15 de novembre de 2011 va 
aprovar un expedient de suplement i concessió de crèdit extraordinari en el Pressupost 
de 2011, finançat mitjançant part del romanent líquid de tresoreria existent al 31-12-
2010 per a despeses generals, calculat d’acord amb allò que determina l’article 104.3 
del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupà el capítol primer del títol sisè 
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals en matèria de 
pressupostos (BOE núm. 101, de 27 d’abril de 1990). 
 
En l’expedient anteriorment assenyalat es va concedir, entre altres, un crèdit 
extraordinari per import de 21.540,00 € per cobrir el cost dels interessos que es 
poguessin acreditar com conseqüència de la formalització amb una entitat financera 
d’una pòlissa de crèdit i/o préstec a curt termini, amb la finalitat de poder cobrir els 
desfases de tresoreria deguts al no pagament dels deutes vençuts i no liquidats que 
tenen amb aquest Consell els diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya, i 
l’Agència Catalana de l’Aigua, entre altres. 
 
La Gerència d’aquest Consell va ordenar l’inici de l’expedient per tal de poder 
formalitzar l’anterior operació de crèdit i/o préstec a curt termini mitjançat Resolució 
de data 6 de febrer de 2012. 
 
En compliment de dita resolució el passat dia 2 de maig el President del Consell va 
formalitzar un préstec a curt termini amb l’entitat financera “Banco Mare Nostrum 
SA”, amb NIF A-86.104.189, per un import de 600.000,00 €, i a un tipus d’interès 
inicial nominal anual del   5,8380 %,  amb la finalitat de poder cobrir els desfases de 
tresoreria existents. 
 
Aquesta operació financera tot i que el venciment està fixat per al 10 de maig de 2013 
caldrà que quedi cancel· lada per abans del 31 de desembre de 2012, per establir-ho 
així la normativa actualment vigent (article 14.tres del Reial decret llei 8/2010, de 20 
de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit 
públic. 
 
Intervé el conseller senyor Xavier Cima i comenta que tot i que és un préstec, perquè 
només hem trobat a través de l’ICO aquesta oferta, de fet treballarà com una pòlissa de 
tresoreria. 
 



 15 

El senyor Enric Pérez diu que aquest préstec puja 600.000 €, els quals hauria 
d’assumir la Generalitat, no el Consell Comarcal, ja que sinó les entitats locals acaben 
finançant el deute de la Generalitat. 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el conseller senyor Josep Tremps i Bosch. 
 
 
NÚM. 6. DICTAMEN PREVI SOBRE LA PROPOSTA D’APROVACI Ó DE LA 
RECTIFICACIÓ DE L'INVENTARI DELS BÉNS I DRETS A 31 DE 
DESEMBRE DE 2011 
 
Vista la rectificació de l'Inventari dels béns i drets del Consell, efectuada de 
conformitat amb allò que disposen els articles 100 i concordants del Decret 336/1988, 
de 17 d'octubre, Reglament del Patrimoni dels ens locals; 
 
D’acord amb l’esmentat, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de la Gestió, el Ple acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
Aprovar la rectificació de l'Inventari de béns i drets del Consell Comarcal del Ripollès 
amb referència a 31 de desembre de 2011. 
 
 
NÚM. 7. APROVACIÓ DE LES BASES PER A L’ATORGAMENT D ’AJUTS 
DE TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI ADREÇAT A L’ALUM NAT 
D’ENSENYAMENTS OBLIGATORIS I DE SEGON CICLE D’EDUCA CIÓ 
INFANTIL DE CENTRES EDUCATIUS DE LA COMARCA DEL RIP OLLÈS 
 
Relació de fets: 
 
El Decret 161/1996, de 14 de maig (DOGC núm. 2208, de 20.5.1996), pel qual es 
regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en 
educació obligatòria estableix, en la seva Disposició addicional 1 que, quan les 
necessitats d’escolarització en un determinat municipi així ho aconsellin, i d’acord 
amb les consignacions pressupostàries existents, es podrà facilitar el servi de transport 
o la concessió d’ajuts destinats a l’alumnat d’educació obligatòria que s’hagi de 
desplaçar a centres docents del mateix municipi però distants del seu lloc de 
residència. 
 
En el mateix sentit es pronuncia la Clàusula vuitena del Conveni subscrit amb la 
Generalitat de Catalunya en virtut del qual es van delegar al Consell Comarcal les 
competències per a la gestió del servei de transport escolar. 
 
El Departament d’Ensenyament, en el marc dels criteris seguits per l’establiment del 
finançament dels serveis de transport i menjador escolar per al curs 2011-12, va 
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establir que els consells comarcals, per al servei de transport no obligatori, han de 
recaptar entre un mínim d’1,5 € i un màxim de 4 € per alumne i dia de transport. 
 
Per tot això, d’acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions i els articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals s’aproven les 
presents bases reguladores. 
 
Fonaments de Dret: 
 
I.-  L’article 118 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que les subvencions tenen per 
objecte la disposició gratuïta de fons públics que els ens públics atorguen a persones o 
entitats públiques o privades per fomentar una activitat d’utilitat pública o interès 
social o per promoure la consecució d’un fi públic. L’article 124 del Decret 179/1995 
preveu que s’han d’elaborar unes bases que regulin la concessió de les subvencions el 
contingut de les quals ha d’incloure, entre d’altres aspectes, l’objecte de les 
subvencions, els requisits que han de reunir els beneficiaris, el termini i la forma de 
justificació i el procediment de concessió. Les bases s’han de sotmetre a informació 
pública, com a mínim, per un termini de vint dies i s’han de publicar en el butlletí 
oficial de la província i en el tauler d’anuncis de la corporació. Una referència d’aquest 
anunci s’ha d’inserir en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
II.-  L’aprovació de les bases correspon al Ple de la corporació que l’ha d’adoptar amb 
la majoria simple dels seus membres. 
 
D’acord amb l’esmentat, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de la Gestió, es proposa al Ple l'adopció dels acords següents: 
 
Primer. APROVAR les bases per a l’atorgament d’ajuts de transport escolar no 
obligatori adreçat a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació 
infantil de centres educatius de la comarca del Ripollès. Els ajuts s’hauran de demanar 
simultàniament a la sol· licitud de plaça per al transport urbà. 
  
Segon.  SOTMETRE a exposició pública les bases per un termini de vint dies al 
Butlletí Oficial de la província i en el tauler d’anuncis de la corporació, i inserir una 
referència d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En cas que 
no es formulin al· legacions durant el període d’exposició pública, aquest acord 
esdevindrà definitiu sense necessitat d’adaptar-ne un de nou. 
 
El president explica que a partir del curs que ve s’ha de pagar. El servei no es deixa de 
fer però s’haurà de pagar perquè ho marca el Departament i, dins la forquilla fixada, el 
Consell aplica el preu més baix. No obstant això, s’aproven els ajuts per a les famílies 
més desfavorides. L’opinió personal és que la gratuïtat del transport escolar ha derivat 
en una comoditat. És necessari que hi hagi transport, però tota la vida ha passat que els 
que anàvem a escola hi anàvem a peu o pagàvem el transport. Ara això no és pas així. 
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El senyor Enric Pérez diu que el grup del PSC hi votarà en contra. Aplaudeixen la 
sensibilitat de què hi hagi beques, però tot i així es va enrere i s’haurà de pagar. També 
estan satisfets pel fet que es mantingui la gratuïtat de llocs com Bruguera, Beget, etc. i 
que s’hagi aplicat el preu més baix de la forquilla, Però votaran en contra pel fet de 
continuar perdent serveis a la comarca. Potser sí que en el transport s’havia d’haver 
replantejat, però si se’ls hagués preguntat haurien proposat la gratuïtat en les edats més 
primerenques P3, P4, P5, i després que els nens caminin. Llancen la proposta de cara 
al curs vinent. Aquesta mesura potser provocarà un increment del caos circulatori en 
pobles com Ripoll. També el repartiment amb alumnes de necessitats 
socioeconòmiques especials. 
 
S’havia d’haver estudiat cas per cas. No estan d’acord amb la pèrdua de serveis, i per 
això votaran en contra. 
 
Intervé la senyora Montserrat Portabella i diu que el servei no es perd i hi continuarà 
essent, però s’ha de fer un unes altres condicions. La gent pensava que el servei era 
gratuït, però no ho era. L’assumia algú i si s’han reduït les aportacions, s’ha d’imputar 
part dels costos als usuaris del servei. La gratuïtat per a nens d’edats més petites, pensa 
que és una mica discriminatori. 
 
La consellera senyora M. Carme Freixa diu que el grup d’ERC s’abstindrà. Estan a 
favor dels ajuts però sí que pensen que l’edat s’hauria d’haver baremat per als ajuts. 
S’hauria de fer un estudi de l’ús del servei per poder redimensionar-lo. 
 
Es passa a fer la votació de la proposta i dóna el resultat següent: 
 
Vots a favor:   10, del grup comarcal de CiU 
Vots en contra: 5, del grup comarcal del PSC 
Abstencions:   3, del grup comarcal d’ERC 
 
Per tant, la proposta s’aprova per majoria absoluta. 
 
 
NÚM. 8. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE LES COMPETÈNC IES DE 
GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ DE L’IMPOST SOBRE 
L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 
URBANA DE L’AJUNTAMENT DE LLANARS 
 
El Ple del Consell Comarcal del Ripollès en la seva sessió de data 19 de gener de 
2010, va acceptar la renovació de la delegació a favor del Consell Comarcal, de les 
facultats de gestió, liquidació i recaptació dels tributs municipals i altres ingressos de 
dret públic, que li formulin els municipis de la comarca, d’acord amb el contingut del 
“Conveni de delegació de competències de gestió, liquidació i recaptació de tributs 
locals” i els seus annexos, que formen part integrant d’aquell acord i que s’aprovaven 
en la seva totalitat. També es va acordar estendre la renovació de la delegació 
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d’aquestes competències al “Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès”, en 
tant que entitat pública creada a l’efecte, pels Consells Comarcals de la Cerdanya i del 
Ripollès. 
 
L’apartat II d’aquest conveni disposa que l’abast de la delegació es concreta en els 
tributs i ingressos de dret públic municipals que es relacionen a l’annex del mateix i 
que aquesta relació podrà ser ampliada o reduïda, si s’adopta el pertinent acord per 
l’òrgan de govern municipal, competent a l’efecte, el qual haurà de ser degudament 
notificat al Consell Comarcal del Ripollès i al Consorci Servei de Recaptació 
Cerdanya - Ripollès i acceptada per aquests ens. 
 
La Junta de Govern del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès, en la seva 
sessió de data 4 de juny de 2010 va aprovar l’acceptació de la delegació de 
competències en matèria de gestió, liquidació i recaptació de tributs municipals i altres 
ingressos de dret públic. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Llanars, en la seva sessió de data 16 de març de 2012 ha 
acordat delegar al Consell Comarcal del Ripollès i al Consorci Servei de Recaptació 
Cerdanya – Ripollès, la facultat de gestió, liquidació i recaptació de l’impost sobre 
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, de conformitat amb allò que 
disposa l’article 7 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals.  
 
A l’empara d’allò que disposen l’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora 
de les bases del règim local, en concordança amb l’article 9.4 del Decret legislatiu 
2/2003, de 29 d’abril, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya; l’article 7 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 42 del DL 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei de l’organització comarcal 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. Acceptar la delegació acordada per l’Ajuntament de Llanars, de les facultats de 
gestió, liquidació i recaptació de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana. Aquesta delegació s’incorpora a l’annex del “Conveni de delegació 
de competències de gestió, liquidació i recaptació de tributs locals” subscrit amb 
l’Ajuntament de Llanars. 
 
Segon. Estendre la delegació de competències prevista a l’apartat Primer, al “Consorci 
Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès”, en tant que entitat pública creada a 
l’efecte, pels Consells Comarcals de la Cerdanya i del Ripollès. 
 
Tercer. Publicar l’acceptació de la delegació formulada per l’Ajuntament de Llanars, 
d’acord amb allò que determina la Llei 30/1992, de 26 de novembre. 
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Quart. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, el president perquè, en 
nom i representació d’aquesta corporació, pugui signar tots aquells documents que 
siguin necessaris per dur a terme els presents acords.  
 
Cinquè. Comunicar aquest acord al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya – 
Ripollès i a l’Ajuntament de Llanars, als efectes oportuns. 
 
Sisè. L'efectivitat d'aquest acord queda supeditada al dictamen favorable del Consell 
d’Alcaldes. 
 
 
NÚM. 9. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE LES COMPETÈNC IES DE 
GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ DE L’IMPOST SOBRE 
L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 
URBANA DE L’AJUNTAMENT DE MOLLÓ 
 
El Ple del Consell Comarcal del Ripollès en la seva sessió de data 19 de gener de 
2010, va acceptar la renovació de la delegació a favor del Consell Comarcal, de les 
facultats de gestió, liquidació i recaptació dels tributs municipals i altres ingressos de 
dret públic, que li formulin els municipis de la comarca, d’acord amb el contingut del 
“Conveni de delegació de competències de gestió, liquidació i recaptació de tributs 
locals” i els seus annexos, que formen part integrant d’aquell acord i que s’aprovaven 
en la seva totalitat. També es va acordar estendre la renovació de la delegació 
d’aquestes competències al “Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès”, en 
tant que entitat pública creada a l’efecte, pels Consells Comarcals de la Cerdanya i del 
Ripollès. 
 
L’apartat II d’aquest conveni disposa que l’abast de la delegació es concreta en els 
tributs i ingressos de dret públic municipals que es relacionen a l’annex del mateix i 
que aquesta relació podrà ser ampliada o reduïda, si s’adopta el pertinent acord per 
l’òrgan de govern municipal, competent a l’efecte, el qual haurà de ser degudament 
notificat al Consell Comarcal del Ripollès i al Consorci Servei de Recaptació 
Cerdanya - Ripollès i acceptada per aquests ens. 
 
La Junta de Govern del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès, en la seva 
sessió de data 4 de juny de 2010 va aprovar l’acceptació de la delegació de 
competències en matèria de gestió, liquidació i recaptació de tributs municipals i altres 
ingressos de dret públic. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Molló, en la seva sessió de data 3 de març de 2012 ha 
acordat delegar al Consell Comarcal del Ripollès i al Consorci Servei de Recaptació 
Cerdanya – Ripollès, la facultat de gestió, liquidació i recaptació de l’impost sobre 
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, de conformitat amb allò que 
disposa l’article 7 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals.  
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A l’empara d’allò que disposen l’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora 
de les bases del règim local, en concordança amb l’article 9.4 del Decret legislatiu 
2/2003, de 29 d’abril, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya; l’article 7 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 42 del DL 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei de l’organització comarcal 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. Acceptar la delegació acordada per l’Ajuntament de Molló, de les facultats de 
gestió, liquidació i recaptació de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana. Aquesta delegació s’incorpora a l’annex del “Conveni de delegació 
de competències de gestió, liquidació i recaptació de tributs locals” subscrit amb 
l’Ajuntament de Molló. 
 
Segon. Estendre la delegació de competències prevista a l’apartat Primer, al “Consorci 
Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès”, en tant que entitat pública creada a 
l’efecte, pels Consells Comarcals de la Cerdanya i del Ripollès. 
 
Tercer. Publicar l’acceptació de la delegació formulada per l’Ajuntament de Molló, 
d’acord amb allò que determina la Llei 30/1992, de 26 de novembre. 
 
Quart. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, el president perquè, en 
nom i representació d’aquesta corporació, pugui signar tots aquells documents que 
siguin necessaris per dur a terme els presents acords.  
 
Cinquè. Comunicar aquest acord al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya – 
Ripollès i a l’Ajuntament de Molló, als efectes oportuns.   
 
Sisè. L'efectivitat d'aquest acord queda supeditada al dictamen favorable del Consell 
d’Alcaldes. 
 
 
NÚM. 10. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE LES COMPETÈN CIES DE 
GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ DE L’IMPOST SOBRE 
L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 
URBANA DE L’AJUNTAMENT DE CAMPELLES 
 
El Ple del Consell Comarcal del Ripollès en la seva sessió de data 19 de gener de 
2010, va acceptar la renovació de la delegació a favor del Consell Comarcal, de les 
facultats de gestió, liquidació i recaptació dels tributs municipals i altres ingressos de 
dret públic, que li formulin els municipis de la comarca, d’acord amb el contingut del 
“Conveni de delegació de competències de gestió, liquidació i recaptació de tributs 
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locals” i els seus annexos, que formen part integrant d’aquell acord i que s’aprovaven 
en la seva totalitat. També es va acordar estendre la renovació de la delegació 
d’aquestes competències al “Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès”, en 
tant que entitat pública creada a l’efecte, pels Consells Comarcals de la Cerdanya i del 
Ripollès. 
 
L’apartat II d’aquest conveni disposa que l’abast de la delegació es concreta en els 
tributs i ingressos de dret públic municipals que es relacionen a l’annex del mateix i 
que aquesta relació podrà ser ampliada o reduïda, si s’adopta el pertinent acord per 
l’òrgan de govern municipal, competent a l’efecte, el qual haurà de ser degudament 
notificat al Consell Comarcal del Ripollès i al Consorci Servei de Recaptació 
Cerdanya - Ripollès i acceptada per aquests ens. 
 
La Junta de Govern del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès, en la seva 
sessió de data 4 de juny de 2010 va aprovar l’acceptació de la delegació de 
competències en matèria de gestió, liquidació i recaptació de tributs municipals i altres 
ingressos de dret públic. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Campelles, en la seva sessió de data 28 de febrer de 2012 ha 
acordat delegar al Consell Comarcal del Ripollès i al Consorci Servei de Recaptació 
Cerdanya – Ripollès, la facultat de gestió, liquidació i recaptació de l’impost sobre 
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, de conformitat amb allò que 
disposa l’article 7 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals.  
 
A l’empara d’allò que disposen l’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora 
de les bases del règim local, en concordança amb l’article 9.4 del Decret legislatiu 
2/2003, de 29 d’abril, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya; l’article 7 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 42 del DL 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei de l’organització comarcal 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. Acceptar la delegació acordada per l’Ajuntament de Campelles, de les facultats 
de gestió, liquidació i recaptació de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys 
de naturalesa urbana. Aquesta delegació s’incorpora a l’annex del “Conveni de 
delegació de competències de gestió, liquidació i recaptació de tributs locals” subscrit 
amb l’Ajuntament de Campelles. 
 
Segon. Estendre la delegació de competències prevista a l’apartat Primer, al “Consorci 
Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès”, en tant que entitat pública creada a 
l’efecte, pels Consells Comarcals de la Cerdanya i del Ripollès. 
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Tercer. Publicar l’acceptació de la delegació formulada per l’Ajuntament de 
Campelles, d’acord amb allò que determina la Llei 30/1992, de 26 de novembre. 
 
Quart. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, el president perquè, en 
nom i representació d’aquesta corporació, pugui signar tots aquells documents que 
siguin necessaris per dur a terme els presents acords.  
 
Cinquè. Comunicar aquest acord al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya – 
Ripollès i a l’Ajuntament de Campelles, als efectes oportuns. 
 
Sisè. L'efectivitat d'aquest acord queda supeditada al dictamen favorable del Consell 
d’Alcaldes. 
 
 
NÚM. 11. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE LES COMPETÈN CIES DE 
GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ DE L’IMPOST SOBRE 
L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 
URBANA/TAXA OVP (ELÈCTRIQUES I TELEFÒNIQUES) DE 
L’AJUNTAMENT DE CAMPRODON 
 
El Ple del Consell Comarcal del Ripollès en la seva sessió de data 19 de gener de 
2010, va acceptar la renovació de la delegació a favor del Consell Comarcal, de les 
facultats de gestió, liquidació i recaptació dels tributs municipals i altres ingressos de 
dret públic, que li formulin els municipis de la comarca, d’acord amb el contingut del 
“Conveni de delegació de competències de gestió, liquidació i recaptació de tributs 
locals” i els seus annexos, que formen part integrant d’aquell acord i que s’aprovaven 
en la seva totalitat. També es va acordar estendre la renovació de la delegació 
d’aquestes competències al “Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès”, en 
tant que entitat pública creada a l’efecte, pels Consells Comarcals de la Cerdanya i del 
Ripollès. 
 
L’apartat II d’aquest conveni disposa que l’abast de la delegació es concreta en els 
tributs i ingressos de dret públic municipals que es relacionen a l’annex del mateix i 
que aquesta relació podrà ser ampliada o reduïda, si s’adopta el pertinent acord per 
l’òrgan de govern municipal, competent a l’efecte, el qual haurà de ser degudament 
notificat al Consell Comarcal del Ripollès i al Consorci Servei de Recaptació 
Cerdanya - Ripollès i acceptada per aquests ens. 
 
La Junta de Govern del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès, en la seva 
sessió de data 4 de juny de 2010 va aprovar l’acceptació de la delegació de 
competències en matèria de gestió, liquidació i recaptació de tributs municipals i altres 
ingressos de dret públic. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Camprodon, en la seva sessió de data 30 de març de 2012 ha 
acordat delegar al Consell Comarcal del Ripollès i al Consorci Servei de Recaptació 
Cerdanya – Ripollès, la facultat de gestió, liquidació i recaptació de l’impost sobre 
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l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana i també la de la taxa per 
aprofitament del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministrament d’interès general (elèctriques i telefòniques), de conformitat amb allò 
que disposa l’article 7 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals.  
 
A l’empara d’allò que disposen l’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora 
de les bases del règim local, en concordança amb l’article 9.4 del Decret legislatiu 
2/2003, de 29 d’abril, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya; l’article 7 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 42 del DL 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei de l’organització comarcal 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. Acceptar la delegació acordada per l’Ajuntament de Camprodon, de les 
facultats de gestió, liquidació i recaptació de l’impost sobre l’increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana. Aquesta delegació s’incorpora a l’annex del “Conveni 
de delegació de competències de gestió, liquidació i recaptació de tributs locals” 
subscrit amb l’Ajuntament de Camprodon. 
 
Segon. Acceptar la delegació acordada per l’Ajuntament de Camprodon de les 
facultats de gestió, liquidació i recaptació de la taxa per aprofitament del domini públic 
local a favor d’empreses de serveis de subministrament d’interès general (elèctriques i 
telefòniques). Aquesta delegació s’incorpora a l’annex del “Conveni de delegació de 
competències de gestió, liquidació i recaptació de tributs locals” subscrit amb 
l’Ajuntament de Camprodon. 
 
Tercer. Estendre la delegació de competències previst als apartats Primer i Segon al 
“Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès”, en tant que entitat pública 
creada a l’efecte, pels Consells Comarcals de la Cerdanya i del Ripollès. 
 
Quart. Publicar l’acceptació de la delegació formulada per l’Ajuntament de 
Camprodon, d’acord amb allò que determina la Llei 30/1992, de 26 de novembre. 
 
Cinquè. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, el president perquè, en 
nom i representació d’aquesta corporació, pugui signar tots aquells documents que 
siguin necessaris per dur a terme els presents acords.  
 
Sisè. Comunicar aquest acord al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya – Ripollès i 
a l’Ajuntament de Camprodon, als efectes oportuns.   
 
Setè. L'efectivitat d'aquest acord queda supeditada al dictamen favorable del Consell 
d’Alcaldes. 
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NÚM. 12. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE LES COMPETÈN CIES DE 
GESTIÓ I RECAPTACIÓ DE LA TAXA PER APROFITAMENT DEL  DOMINI 
PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SER VEIS DE 
SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL (TELEFONIA MÒBIL ) DE 
L’AJUNTAMENT DE RIPOLL 
 
El Ple del Consell Comarcal del Ripollès en la sessió de data 19 de gener de 2010, va 
acceptar la renovació de la delegació a favor del Consell Comarcal, de les facultats de 
gestió, liquidació i recaptació dels tributs municipals i altres ingressos de dret públic, 
que li formulin els municipis de la comarca, d’acord amb el contingut del “Conveni de 
delegació de competències de gestió, liquidació i recaptació de tributs locals” i els seus 
annexos, que formen part integrant d’aquell acord i que s’aprovaven en la seva 
totalitat. També es va acordar estendre la renovació de la delegació d’aquestes 
competències al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès, en tant que entitat 
pública creada a l’efecte, pels Consells Comarcals de la Cerdanya i del Ripollès. 
 
L’apartat II d’aquest conveni disposa que l’abast de la delegació es concreta en els 
tributs i ingressos de dret públic municipals que es relacionen a l’annex del mateix i 
que aquesta relació podrà ser ampliada o reduïda, si s’adopta el pertinent acord per 
l’òrgan de govern municipal, competent a l’efecte, el qual haurà de ser degudament 
notificat al Consell Comarcal del Ripollès i al Consorci Servei de Recaptació 
Cerdanya - Ripollès i acceptada per aquests ens. 
 
La Junta de Govern del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès, en la 
sessió de data 4 de juny de 2010 va aprovar l’acceptació de la delegació de 
competències en matèria de gestió, liquidació i recaptació de tributs municipals i altres 
ingressos de dret públic. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Ripoll en la sessió de data 27 de març de 2012, va acordar 
delegar al Consell Comarcal del Ripollès i al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya 
- Ripollès, la facultat de gestió i recaptació de la taxa per aprofitament del domini 
públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès 
general (telefonia mòbil), de conformitat amb allò que disposa l’article 7 del RDL 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals.  
 
A l’empara d’allò que disposen l’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora 
de les bases del règim local, en concordança amb l’article 9.4 del Decret legislatiu 
2/2003, de 29 d’abril, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya; l’article 7 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 42 del DL 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de 
Catalunya,  
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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. Acceptar la delegació acordada per l’Ajuntament de Ripoll, de les facultats de 
gestió i recaptació de la taxa per aprofitament del domini públic local a favor 
d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general (telefonia 
mòbil). Aquesta delegació s’incorpora a l’annex del “Conveni de delegació de 
competències de gestió, liquidació i recaptació de tributs locals” subscrit amb 
l’Ajuntament de Ripoll. 
 
Segon. Estendre la delegació de competències prevista a l’apartat Primer, al “Consorci 
Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès”, en tant que entitat pública creada a 
l’efecte, pels Consells Comarcals de la Cerdanya i del Ripollès. 
 
Tercer. Publicar l’acceptació de la delegació formulada per l’Ajuntament de Ripoll, 
d’acord amb allò que determina la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i l’article 7.2 del 
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 
 
Quart. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, el president perquè, en 
nom i representació d’aquesta corporació, pugui signar tots aquells documents que 
siguin necessaris per dur a terme els presents acords.  
 
Cinquè. Comunicar aquest acord al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya – 
Ripollès i a l’Ajuntament de Ripoll, als efectes oportuns. 
 
Sisè. L'efectivitat d'aquest acord queda supeditada al dictamen favorable del Consell 
d’Alcaldes. 
 
 
NÚM. 13. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE LES COMPETÈN CIES DE 
GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ DE L’IMPOST SOBRE 
L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 
URBANA DE L’AJUNTAMENT DE QUERALBS 
 
El Ple del Consell Comarcal del Ripollès en la seva sessió de data 19 de gener de 
2010, va acceptar la renovació de la delegació a favor del Consell Comarcal, de les 
facultats de gestió, liquidació i recaptació dels tributs municipals i altres ingressos de 
dret públic, que li formulin els municipis de la comarca, d’acord amb el contingut del 
“Conveni de delegació de competències de gestió, liquidació i recaptació de tributs 
locals” i els seus annexos, que formen part integrant d’aquell acord i que s’aprovaven 
en la seva totalitat. També es va acordar estendre la renovació de la delegació 
d’aquestes competències al “Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès”, en 
tant que entitat pública creada a l’efecte, pels Consells Comarcals de la Cerdanya i del 
Ripollès. 
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L’apartat II d’aquest conveni disposa que l’abast de la delegació es concreta en els 
tributs i ingressos de dret públic municipals que es relacionen a l’annex del mateix i 
que aquesta relació podrà ser ampliada o reduïda, si s’adopta el pertinent acord per 
l’òrgan de govern municipal, competent a l’efecte, el qual haurà de ser degudament 
notificat al Consell Comarcal del Ripollès i al Consorci Servei de Recaptació 
Cerdanya - Ripollès i acceptada per aquests ens. 
 
La Junta de Govern del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès, en la seva 
sessió de data 4 de juny de 2010 va aprovar l’acceptació de la delegació de 
competències en matèria de gestió, liquidació i recaptació de tributs municipals i altres 
ingressos de dret públic. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Queralbs, en la seva sessió de data 27 de gener de 2012 ha 
acordat delegar al Consell Comarcal del Ripollès i al Consorci Servei de Recaptació 
Cerdanya – Ripollès, la facultat de gestió, liquidació i recaptació de l’impost sobre 
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, de conformitat amb allò que 
disposa l’article 7 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals.  
 
A l’empara d’allò que disposen l’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora 
de les bases del règim local, en concordança amb l’article 9.4 del Decret legislatiu 
2/2003, de 29 d’abril, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya; l’article 7 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 42 del DL 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei de l’organització comarcal 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. Acceptar la delegació acordada per l’Ajuntament de Queralbs, de les facultats 
de gestió, liquidació i recaptació de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys 
de naturalesa urbana. Aquesta delegació s’incorpora a l’annex del “Conveni de 
delegació de competències de gestió, liquidació i recaptació de tributs locals” subscrit 
amb l’Ajuntament de Queralbs. 
 
Segon. Estendre la delegació de competències prevista a l’apartat Primer, al “Consorci 
Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès”, en tant que entitat pública creada a 
l’efecte, pels Consells Comarcals de la Cerdanya i del Ripollès. 
 
Tercer. Publicar l’acceptació de la delegació formulada per l’Ajuntament de Queralbs, 
d’acord amb allò que determina la Llei 30/1992, de 26 de novembre. 
 
Quart. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, el president perquè, en 
nom i representació d’aquesta corporació, pugui signar tots aquells documents que 
siguin necessaris per dur a terme els presents acords.  
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Cinquè. Comunicar aquest acord al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya – 
Ripollès i a l’Ajuntament de Queralbs, als efectes oportuns. 
 
Sisè. L'efectivitat d'aquest acord queda supeditada al dictamen favorable del Consell 
d’Alcaldes. 
 
El president comenta que totes aquestes delegacions al Consell Comarcal, es duran a 
terme mitjançant el Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès. 
 
 
NÚM. 14. ADHESIÓ A LA MOCIÓ DE REBUIG A L'INFORME D EL 
CONSELL GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN RELACIÓ ALS 
PRINCIPIS PER A UNA NOVA DEMARCACIÓ JUDICIAL, DE 
L’AJUNTAMENT DE RIPOLL 
 
Vist l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Ripoll en data 24.04.2012, que es 
transcriu a continuació: 
 
“MOCIÓ DE REBUIG A L'INFORME DEL CONSELL GENERAL DEL PODER 
JUDICIAL EN RELACIÓ ALS PRINCIPIS PER UNA NOVA DEMARCACIÓ 
JUDICIAL 
 
MOTIVACIÓ 
El Ple del Consell General del Poder Judicial va aprovar, en la sessió de data 19 
d'abril de 2012, un document que conté els principis i criteris bàsics per a la nova 
demarcació judicial, donant trasllat d'aquest document al Ministeri de Justícia, amb 
l'objectiu d'elaborar un debat que permeti superar les disfuncions que provoca un 
disseny territorial que no respon a la realitat d'una societat en constant i en profunda 
transformació. 
 
L'aprovació per part del Ple del Consell General del Poder Judicial d'una proposta de 
reducció a més de la meitat del número de partits judicials en tot Espanya, amb els 
arguments d'una reagrupació, implica verdaderament una supressió de seus judicials 
passant de 431 partits judicials a uns 200 en tot el territori espanyol, extrem que 
directament atempta contra les competències atorgades a l'Estatut d’Autonomia de 
Catalunya i les seves competències en matèria de justícia. 
 
L'actual crisi econòmica no ha de suposar en cap moment una reducció dels serveis 
que es presten en el territori, sinó el què hauria de suposar és una optimització de 
recursos, sense que això suposés una supressió de seus judicials. En efecte, es disposa 
en l'informe elaborat pel Ple de Consell General del Poder Judicial que seran bases 
de dit ajustament l'atenció i la proximitat en temps i servei, l'ús de noves tecnologies, 
criteris demogràfics, reordenació de geografia política respectant els àmbits 
territorials en què es desenvolupen les activitats polítiques i econòmiques de cada 
zona, extrem que si es donés la desaparició del partit judicial i del Jutjat originaria 
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una vulneració d'aquests criteris que sosté el propi Consell General del Poder 
Judicial. 
 
El Jutjat Únic de Primera Instància i Instrucció de Ripoll és un ens del tot necessari 
per tal de donar resposta als nombrosos assumptes que succeeixen al partit judicial 
corresponent, i la seva supressió no només originaria un retrocés importantíssim al 
municipi en relació a qüestions de justícia i als diferents professionals que es dediquen 
en l'àmbit judicial (procuradors, empleats del Jutjat, advocats, pèrits, ...) sinó també 
implicaria un greuge per tots els ciutadans dels municipis del Ripollès allunyant la seu 
judicial actual a una altra comarca i, per tant, impedint prestar un servei apropat al 
ciutadans del territori, sense tenir en compte la pròpia tipologia del territori, així com 
tampoc la pròpia problemàtica de les comunicacions entre els municipis. 
 
Per tot això, es considera del tot inoportuna la decisió del Consell General del Poder 
Judicial de supressió automàtica sense tenir en compte factors importantíssims com 
són el mateix territori, les vies de comunicació i la tipologia del partit judicial, sense 
menysprear la dificultat que originaria amb els professionals que es dediquen a 
l'àmbit judicial, l'eliminació pura i simple del partit judicial de Ripoll per agrupar-lo 
a un altre partit judicial. Òbviament són factors que s'han de tenir en compte i que 
correspon defensar des del territori i des del propi Ajuntament de Ripoll sobre la base 
de l'autonomia local i les competències que disposa el municipi, manifestant un rebuig 
manifest per la decisió unilateral del Consell General del Poder Judicial, en el supòsit 
que aquesta fos definitiva. Així mateix dita proposta no pot prosperar en el cas de 
Ripoll doncs de ser així s'originarien un seguit de problemes que desvirtuarien els 
criteris i les bases fixades pel propi Consell General del Poder Judicial. 
 
En efecte, l'atenció i la proximitat es veurien afectades pel temps i pel propi servei, 
sense perjudici dels quilòmetres que suposaria, atès la zona geogràfica en què es 
troben diferents municipis del partit judicial, extrem que no podria ser superat per 
recursos tecnològics, ateses les dificultats encara ara existents en diferents municipis. 
Per altra banda, també es vulneraria el criteri de reordenar atenent a les concretes 
circumstàncies de la geografia política respectant els àmbits territorials en els que es 
desenvolupen activitats político econòmiques, extrem que no es compliria en el cas 
d'agrupar Ripoll a una altra seu judicial. 
 
Disposició 
El Ple resol: 
 
1. Oposar-se genèricament a la decisió del Consell General del Poder Judicial 
referent a la supressió (eliminació, reorganització, optimització) de les seus judicials i 
partits judicials. 
 
2. Oposar-se específicament a la supressió del partit judicial de Ripoll i, per tant, del 
Jutjat de Ripoll al considerar del tot necessària la seva existència atenent a diferents 
factors i extrems especificats en l'apartat motivació d'aquesta resolució, fent constar 
que la seva supressió vulneraria els propis criteris fixats pel Consell General del 
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Poder Judicial, segons informe de data 19 d'abril de 2012, referent als principis per 
una nova demarcació judicial. 
 
3. Instar al Consell General del Poder Judicial a què tingui en consideració i emeti 
l'acord corresponent mantenint a Ripoll com  partit judicial i, per tant, que disposi del 
Jutjat de Primera Instància i Instrucció sobre la base de poder donar atenció i 
proximitat al ciutadà en temps i servei, així com l'atenció a les circumstàncies de 
geografia política, respectant els àmbits territorials en què es desenvolupen les 
activitats polítiques i econòmiques de cada zona. Subsidiàriament i en defecte de la 
seva reconsideració que remeti a aquest Ajuntament les motivacions i arguments 
utilitzats per la supressió del partit judicial de Ripoll i del Jutjat de Primera Instància 
i Instrucció de Ripoll. 
 
4. Instar el Govern de l'Estat per tal que es pronunciï sobre aquesta decisió i instar-lo 
a adoptar els acords necessaris per tal de mantenir el partit judicial de Ripoll tal i 
com està fins ara. 
 
5. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya per tal que en l'àmbit de les 
competències atorgades per l'Estatut d'Autonomia de Catalunya dicti les resolucions 
necessàries per a la defensa del partit judicial de Ripoll. 
 
6. Instar els demés municipis del Ripollès i el Consell Comarcal del Ripollès per tal 
que s'adhereixin a aquesta moció. 
 
7. Trametre aquesta resolució als diferents portaveus dels grups parlamentaris del 
Congrés dels Diputats i del Senat, al Ministeri de Justícia i al Departament de Justícia 
de la Generalitat de Catalunya”. 
 
D’acord amb 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: 
 
Únic. Adherir-nos a la moció aprovada per l’Ajuntament de Ripoll, de rebuig a 
l'informe del Consell General del Poder Judicial en relació als principis per una nova 
demarcació judicial. 
 
El president comenta que, atès que el Jutjat de Ripoll l’utilitza tota la comarca, s’ha 
cregut oportú aprovar aquesta adhesió per transmetre-ho als organismes pertinents. 
 
El senyor Enric Pérez diu que hi estan completament d’acord. El grup del PSC ha 
manifestat el complet suport a l’Ajuntament de Ripoll. Si no es fa res al respecte, al 
final la gent anirà marxant de les comarques de muntanya. 
 
 
NÚM. 15. PROPOSTA PER A SOL·LICITAR LA CONSTRUCCIÓ DE LA VIA 
CICLISTA DEL TER EN EL SEU TRAM VIC-RIPOLL 
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Motivació 
 
Durant els darrers anys a Catalunya s’ha detectat un canvi en els hàbits de mobilitat de 
la població. L’ús de la bicicleta tant des de la seva vessant esportiva i lúdica com a 
mitjà de transport ha tingut un creixement important en els darrers temps. En són 
exemple l’auge de les Vies Verdes com a atractiu turístic o l’excel· lent acollida que ha 
tingut el Bicing a la ciutat de Barcelona. 
 
Per tal de donar resposta a la demanda creixent i continuar impulsant aquest mitjà de 
transport sostenible i saludable, el Govern de la Generalitat va aprovar el Pla 
estratègic de la Bicicleta a Catalunya (20/01/2009), que representa una forta aposta 
per la integració planificada i coherent d’aquest mitjà en el sistema de mobilitat. 
 
Des de la Generalitat, els ajuntaments i els consells comarcals també s’està treballant 
per impulsar noves vies ciclistes i millorar els camins ja existents, així com per 
fomentar l’ús d’aquest mitjà sostenible en l’àmbit municipal i comarcal. 
 
En les darreres setmanes diferents mobilitzacions per part del clubs ciclistes del 
Ripollès i Osona han reivindicat la circulació de bicicletes per la C-17 entre ambdues 
comarques. Actualment el codi de circulació prohibeix l’ús de bicicletes per les 
autovies. Entenem que la prioritat de qualsevol decisió en referència a aquest assumpte 
ha de garantir la seguretat viària i la integritat física dels ciclistes. Tant la llei com la 
seguretat no permeten la circulació de ciclistes per la C17 i cal cercar una solució 
consensuada a aquesta problemàtica. Entenem que tant la comarca d’Osona com la del 
Ripollès tenen una llarga tradició en la pràctica del ciclisme i que, en conseqüència, cal 
buscar una solució que permeti una connectivitat adequada a les necessitats dels 
ciclistes entre ambdues comarques. En l’actualitat les connexions existents són només 
aptes per a BTT amb un grau de dificultat important, com per exemple la senyalitzada 
pel Consorci Alba-Ter. 
 
Quinze clubs ciclistes d'Osona, el Ripollès i la Garrotxa han organitzat dues marxes 
lentes per reclamar el dret de circular per la C-17, una el passat 6 de novembre i l'altra 
el 4 de desembre. 
 
Atès que aquest nou desdoblament de la C-17 no permet tampoc el pas de vehicles 
agrícoles de motor entre els municipis de Masies de Voltregà i Sant Quirze de Besora. 
Atès que s'ha conservat l'antic traçat de la C-17 per fer de vial alternatiu d'aquesta via 
desdoblada a la majoria de trams excepte aquest. 
 
Vist que en el Pla Comarcal de Muntanya 2009-2012 (DOGC 23/11/2009) es 
preveu la construcció de la Via Ciclista del Ter en el seu tram Vic –Camprodon amb 
una inversió prevista de 12 milions d’euros. Existeix ja en l’actualitat un estudi 
informatiu del tram Sant Joan de les Abadesses-Setcases. Caldria, doncs, accelerar 
l’estudi del tram Ripoll-Vic. En aquest seria possible aprofitar els trams en desús o 
amb uns volums de trànsit molt petits de les antigues N-152 i C-17. 
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Aquesta actuació donaria resposta a la justa reivindicació del col· lectiu ciclista i seria 
una poderosa infraestructura per a la dinamització del turisme a la comarca, com ha 
suposat fins ara la Ruta del Ferro. 
 
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. Assumir el compromís per part de tots els grups polítics de donar resposta a la 
manca de connectivitat en bicicleta entre les comarques d’Osona i el Ripollès. 
 
Segon. Reivindicar davant de la Generalitat la construcció de la Via Ciclista del Ter en 
el moment en que hi hagi la disponibilitat econòmica. 
 
Tercer. Solidaritzar-se amb les reivindicacions fetes pels clubs ciclistes de la comarca 
d'Osona, del Ripollès i de la Garrotxa. 
 
Quart. Comunicar aquests acords als clubs ciclistes de la comarca d'Osona, del 
Ripollès i de la Garrotxa, Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, Director General de Carreteres, Federació Catalana de Ciclisme, Secretaria 
General de l'Esport, als ajuntaments de la comarca i als Consells Comarcals d'Osona i 
la Garrotxa, instant-los a assumir com a propi aquest objectiu. 
 
El senyor Enric Pérez comenta que han tingut ocasió de parlar-ne a Ripoll i a 
Campdevànol. Cal primar la seguretat de les persones, però veient l’impacte positiu de 
les vies ciclistes i constatant aquesta mancança i que el desdoblament està acabat, 
veuen que el conseller Recoder hauria de resoldre la situació dels ciclistes i guanyar 
una comunicació Vic-Ripoll. 
 
 
NÚM. 16. ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA D’UNA CONSELLERA  
 
Vist l’escrit presentat al Registre General del Consell Comarcal el dia 25-04-2012 
(NRE 635) per la consellera de la candidatura d’Esquerra Republicana de Catalunya-
Acord Municipal (Esquerra-AM), senyora Teresa Jordà i Roura, en el qual expressa la 
seva voluntat de renunciar al càrrec de consellera comarcal;  
 
Vist que de conformitat amb el que disposa la legislació electoral, procedeix el 
nomenament del substitut o substituta conformement als resultats de les darreres 
eleccions municipals de l’any 2011, 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, el 
Ple acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
Primer. Acceptar la renúncia presentada per la consellera, senyora Teresa Jordà i 
Roura, d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
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Segon. Sol· licitar a la Junta Electoral que expedeixi la credencial del substitut o 
substituta corresponent a la candidata respectiva, de conformitat amb les eleccions 
municipals de 2011.  
 
Tercer. Trametre aquest acord a la Junta Electoral Central juntament amb la 
documentació reglamentària, mitjançant la traducció. 
 
 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 
NÚM. 17. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
Es dóna compte dels Decrets dictats per la Presidència que es detallen a continuació: 
 
Decret de 19.03.12: Denegació d’ajuts individuals de menjador escolar per al curs 

2011-2012. 
Decret de 20.03.12: Donar per desistida la Sra. Clàudia Marisa Costa de la seva 

sol· licitud d’ajut de menjador escolar socioeconòmic curs 
2011-2012 per als alumnes Camila i Nicolàs Jiménez Costa, en 
no haver atès el requeriment d’aportar més documentació, i 
arxivar l’expedient sense més tràmit. 

Decret de 21.03.12: Atorgar un incentiu de productivitat a la treballadora del CCR, 
Anna Ribas i Codina, per assumir part de les tasques de la 
responsable del servei d’ensenyament, que es troba en situació 
de permís per maternitat. 

Decret de 23.03.12: Atorgar una subvenció de 350,00 € a la Llar d’Infants el Petit 
Avet, SCCL, de Ripoll, en concepte d’ajut en la redacció del 
Pla d’Autoprotecció.  

Decret de 23.03.12: Atorgar una subvenció de 100,00 € al senyor Carles Palacios, 
de Ribes de Freser, en concepte de col· laborar en l’organització 
de la 2a. edició dels Bastions.  

Decret de 23.03.12: Contracte menor de serveis per al manteniment de l’equip 
d’alimentació elèctrica ininterrompuda per a l’equip UPS-
10.000 NX (30’), amb l’empresa Salicrú, per un import de 
1.420,02 €, IVA inclòs. 

Decret de 23.03.12: Contracte menor de serveis de publicitat per a inserir un bànner 
del CCR a la pàgina web “elripolles.info”, amb l’empresa SCG 
Aquitània, SL i per un import de 3.000 €, IVA inclòs. 

Decret de 27.03.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 3 i última de l’obra inclosa al PUOSC 2008 
titulada “Modificat del projecte de reparació de la xarxa de 
clavegueram de les façanes del riu Ter”, de l’Ajuntament de 
Sant Pau de Segúries, per un valor de 33.834,66 €. 

Decret de 27.03.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 6 de l’obra inclosa al PUOSC 2009 titulada 
“Trasllat de l’estació transformadora de subministrament 
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d’energia elèctrica al nucli urbà”, de l’Ajuntament de Pardines, 
per un valor de 26.533,12 €. 

Decret de 27.03.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 7 de l’obra inclosa al PUOSC 2009 titulada 
“Trasllat de l’estació transformadora de subministrament 
d’energia elèctrica al nucli urbà”, de l’Ajuntament de Pardines, 
per un valor de 7.631,51 €. 

Decret de 27.03.12: Contracte menor de serveis per l’emissió d’un programa 
d’informació del CCR, amb l’empresa Comunicacions del 
Ripollès i per un import de 7.500 €, IVA inclòs. 

Decret de 27.03.12: Contracte menor de serveis de premsa per a les activitats del 
CCR, amb l’empresa Comunicacions del Ripollès i per un 
import de 2.700 €, IVA inclòs. 

Decret de 27.03.12: Contracte menor de serveis de televisió per a les activitats del 
CCR, amb l’empresa Comunicacions del Ripollès i per un 
import de 2.400 €, IVA inclòs. 

Decret de 27.03.12: Contracte menor de serveis radiofònics per l’Oficina Comarcal 
d’Informació al Consumidor, amb l’empresa Comunicacions 
del Ripollès i per un import de 1.500 €, IVA inclòs. 

Decret de 27.03.12: Contracte menor de serveis de publicitat per a inserir un bànner 
del CCR a la pàgina web “elripollesdigital.com”, amb 
l’empresa Comunicacions del Ripollès i per un import de 1.800 
€, IVA inclòs. 

Decret de 28.03.12: Modificació del contracte amb l’empresa VIGFA de recollida 
de residus sòlids i altres prestacions. 

Decret de 02.04.12: Aprovació de l’acta de preus contradictoris del contracte 
d’obres per a l’execució del projecte de Senyalització del Camí 
(zona del Ripollès). 

Decret de 02.04.12: Aprovar la certificació núm. 2 i última de l’obra de 
Senyalització del Camí (zona del Ripollès, per un import de 
14.057,34 €. 

Decret de 02.04.12: Requerir la representant de l’Associació Animals Vida Digna, 
per tal que complementi la sol· licitud d’autorització formulada 
per realitzar diverses obres al Refugi d’Animals del Ripollès. 

Decret de 03.04.12: Atorgar una subvenció de 300,00 € a la FaPaC de Girona, en 
concepte de col· laborar en la implantació de la figura de 
dinamitzador/a d’AMPA.  

Decret de 04.04.12: Contracte menor de serveis de prevenció de riscos laborals del 
personal del CCR, amb l’empresa MC SPA, Sociedad 
Prevenció, SL i per un import de 3.766,59 €, IVA inclòs. 

Decret de 04.04.12: Atorgar a la Fundació Catalana de l’Esplai, titular de la casa de 
colònies Mas Cabàlies, d’Ogassa, una ampliació improrrogable 
d’un mes i mig a comptar de l’endemà de la recepció de la 
resolució, per donar compliment íntegre al requeriment de 15-
12-2011 per esmenar deficiències. 
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Decret de 24.04.12: Encomanar, de forma transitòria i puntual, les funcions 
d’interventor delegat del servei d’assistència municipal al 
Consorci Ripollès Desenvolupament al senyor Manel Vázquez 
Díaz, en substitució de la Sra. Sandra Porcel. 

Decret de 25.04.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 13 de l’obra inclosa al PUOSC 2003 
titulada “Sala polivalent, 1a. fase”, de l’Ajuntament de les 
Llosses, per un valor de 7.943,11 €. 

Decret de 25.04.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 13 de l’obra inclosa al PUOSC 2006 
titulada “Sala polivalent, 1a. fase”, de l’Ajuntament de les 
Llosses, per un valor de 1.674,89 €. 

Decret de 25.04.12: Autoritzar la concertació d’un préstec a curt termini amb Banco 
Mare Nostrum per un import de 600.000 € 

Decret de 26.04.12: Denegar la subvenció sol· licitada per l’Associació MIFAS del 
Ripollès, per manca de consignació pressupostària. 

Decret de 26.04.12: Denegar la subvenció sol· licitada per mestres d’Educació 
Física de Primària de la comarca del Ripollès, per manca de 
consignació pressupostària. 

Decret de 26.04.12: Denegar la subvenció sol· licitada pel professorat de teatre de 
secundària de les comarques gironines, per manca de 
consignació pressupostària. 

Decret de 02.05.12: Incoar expedient sancionador a l’empresa Comercial de la 
Forja, SA –COMFORSA-3– de Campdevànol, com a 
conseqüència de l’acta d’inspecció efectuada per delegació de 
l’ACA en data 27-03-12, per no complir tots els valors 
permesos pel Reglament regulador d’abocaments d’aigües 
residuals a la comarca, i designar la instructora i la secretària de 
l’expedient. 

Decret de 07.05.12: Atorgar una subvenció de 300,00 € a l’associació El 
Ripollès.cor, en concepte de col· laborar en les despeses dels 
cursos de formació per a la utilització de desfibril· ladors i 
tasques de reanimació. 

Decret de 07.05.12: Atorgar una subvenció de 300,00 € a la Unió Esportiva 
Camprodon, en concepte d’ajut en l’organització del 9è 
Torneig Germans Vila Riera de Futbol Base. 

Decret de 07.05.12: Atorgar una subvenció de 200,00 € a l’Agrupació Sardanista de 
Ripoll, en concepte d’ajut en l’organització del 50è Concurs de 
Colles Sardanistes. 

Decret de 07.05.12: Atorgar una subvenció de 150,00 € al Col·lectiu d’Artesans de 
la Vall de Ribes, en concepte d’ajut en l’organització de 
diverses fires: Fira Formatgera, Fira de la Mel, Festa del Bolet i 
Fira Mercat de Muntanya i Neu. 

Decret de 07.05.12: Atorgar una subvenció de 300,00 € a la Fundació Oncolliga 
Girona, en concepte de col· laborar en l’organització de la 
Travessa Vallter-Núria. 
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Decret de 07.05.12: Atorgar una subvenció de 200,00 € al Cercle Filatèlic i 
Numismàtic de Ripoll, en concepte d’ajut en l’organització de 
la XLI Exposició Filatèlica, Numismàtica i de Col·leccionisme. 

Decret de 09.05.12: Requerir a l’Institut Germans Maristes, titular de l’alberg de 
joventut els Maristes, del municipi de Toses, que en el termini 
de tres mesos esmenin les deficiències trobades durant la 
inspecció efectuada en data 06-02-2012. 

 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
NÚM. 18. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
 
Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen a 
continuació: 
 
Resolució de 28.02.12: Modificació del pressupost per incorporació de romanents de 

crèdit. 
Resolució de 15.03.12: Atorgar al senyor Ramon Sanglas, del municipi de 

Campdevànol, un permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal· lacions de sanejament i aprovar 
la liquidació. 

Resolució de 19.03.12: Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Setcases per la 
redacció de l’informe tècnic de comprovació del projecte de 
legalització d’una activitat destinada a hotel de 2* (Hostal 
Tiranda). 

Resolució de 20.03.12: Atorgar a l’empresa Comercial CBG, SA, del municipi de 
Ripoll, un permís d’abocament d’aigües a la depuradora de 
Ripoll-Campdevànol. 

Resolució de 21.03.12: Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Ribes de Freser per 
assumir la defensa de la corporació en el recurs contenciós 
administratiu núm. 73/2012. 

Resolució de 26.03.12: Atorgar a l’empresa Vallter 2000, SA, del municipi de 
Setcases, el permís anual fins al 31 de desembre d’enguany, 
d’abocament d’aigües residuals amb camió cisterna. 

Resolució de 26.03.12: Atorgar a l’empresa Estació de Muntanya Vall de Núria, del 
municipi de Queralbs, un permís anual fins al 31 de desembre 
d’enguany, d’abocament d’aigües residuals amb camió 
cisterna. 

Resolució de 26.03.12: Atorgar a l’Alberg la Farga, del municipi de Queralbs, un 
permís anual fins al 31 de desembre d’enguany, d’abocament 
d’aigües residuals amb camió cisterna. 

Resolució de 27.03.12: Atorgar al Mas la Casanova de Queralbs, un permís puntual 
d’abocament d’aigües residuals amb camió cisterna. 

Resolució de 27.03.12: Atorgar al senyor Antonio Herrero Palomo, del municipi de 
Nevà, un permís puntual d’abocament d’aigües residuals amb 
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camió cisterna. 
Resolució de 27.03.12: Atorgar al Mas el Querol de Campdevànol, un permís puntual 

d’abocament d’aigües residuals amb camió cisterna. 
Resolució de 27.03.12: Atorgar al Mas Marolla, del municipi de Gombrèn, un permís 

puntual d’abocament d’aigües residuals amb camió cisterna. 
Resolució de 28.03.12: Atorgar a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses un 

permís per a la utilització del servei de neteja de clavegueram 
i instal· lacions de sanejament, per netejar el clavegueram de 
la Plana, del municipi de Sant Joan. 

Resolució de 28.03.12: Aprovar la liquidació per a l’Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses per la utilització del servei de neteja de 
clavegueram i instal· lacions de sanejament del clavegueram 
de la Plana, del municipi de Sant Joan. 

Resolució de 28.03.12: Atorgar a l’Ajuntament de Ripoll un permís per a la utilització 
del servei de neteja de clavegueram i instal· lacions de 
sanejament, per netejar el clavegueram dels vestuaris del 
camp de futbol i la piscina del pavelló esportiu del municipi 
de Ripoll. 

Resolució de 28.03.12: Aprovar la liquidació per a l’Ajuntament de Ripoll per la 
utilització del servei de neteja de clavegueram i instal· lacions 
de sanejament del clavegueram dels vestuaris del camp de 
futbol i la piscina del pavelló esportiu del municipi de Ripoll. 

Resolució de 10.04.12: Exposar en el tauler d’anuncis la relació de subvencions 
atorgades durant el primer trimestre de l’any 2012 

Resolució de 12.04.12: Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Ribes de Freser per 
assumir la defensa de la corporació en el recurs contenciós 
administratiu núm. 80/2012. 

Resolució de 16.04.12: Esmena dels errors materials detectats en la Resolució de data 
13 de gener de 2012, d’atorgament a l’empresa Galetes 
Camprodon, SA, d’un permís d’abocament d’aigües residuals 
a la depuradora de Camprodon. 

Resolució de 25.04.12: Aprovar l’expedient 3/2012, de generació de crèdits per 
ingressos. 

Resolució de 30.04.12: Atorgar a l’Ajuntament de Campdevànol un permís per a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram i instal· lacions 
de sanejament, per netejar el clavegueram del canal sèquia 
Molinar, del municipi de Campdevànol. 

Resolució de 30.04.12: Aprovar la liquidació per a l’Ajuntament de Campdevànol per 
la utilització del servei de neteja de clavegueram i 
instal· lacions de sanejament del clavegueram de canal sèquia 
Molinar, del municipi de Campdevànol. 

Resolució de 30.04.12: Atorgar a l’Ajuntament de Ribes de Freser un permís per a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram i instal· lacions 
de sanejament, per netejar el clavegueram de la zona del Pont 
Saida, el Pont Nou, can Busquets i les escoles del municipi. 
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Resolució de 30.04.12: Aprovar la liquidació per a l’Ajuntament de Campdevànol per 
la utilització del servei de neteja de clavegueram i 
instal· lacions de sanejament del clavegueram de la zona del 
Pont Saida, el Pont Nou, can Busquets i les escoles del 
municipi. 

Resolució de 02.05.12: Atorgar a la senyora Carme Travé, del municipi de Gombrèn, 
un permís per a la utilització del servei de neteja de 
clavegueram i instal· lacions de sanejament, i aprovar la 
liquidació. 

Resolució de 02.05.12: Atorgar a l’alberg i campament juvenil la Farga, del municipi 
de Queralbs, un permís per a la utilització del servei de neteja 
de clavegueram i instal· lacions de sanejament, i aprovar la 
liquidació. 

Resolució de 02.05.12: Atorgar a la senyora Consol Grau Cosp, del municipi de 
Ripoll, un permís per a la utilització del servei de neteja de 
clavegueram i instal· lacions de sanejament, i aprovar la 
liquidació. 

Resolució de 02.05.12: Atorgar al Mas Merolla, del municipi de Gombrèn, un permís 
per a la utilització del servei de neteja de clavegueram i 
instal· lacions de sanejament, i aprovar la liquidació. 

Resolució de 03.05.12: Atorgar al Mas Casanova, del municipi de Queralbs, un 
permís per a la utilització del servei de neteja de clavegueram 
i instal· lacions de sanejament, i aprovar la liquidació. 

Resolució de 03.05.12: Atorgar a l’estació de muntanya Vall de Núria dels 
Ferrocarrils de la Generalitat, un permís per a la utilització del 
servei de neteja de clavegueram i instal· lacions de 
sanejament, i aprovar la liquidació. 

 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
NÚM. 19. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE CONSELL DE GOVERN 
CORRESPONENTS A LES SESSIONS CELEBRADES ENTRE ELS DIES 6 DE 
MARÇ DE 2012 I 17 D’ABRIL DE 2012 
 
Es dóna compte de les actes de Consell de Govern números 5, 6, 7 i 8 corresponents a 
les sessions celebrades en dates 6 i 20 de març i 3 i 17 d’abril de 2012. 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
NÚM. 20. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
No se’n presenten. 
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NÚM. 21. PRECS I PREGUNTES 
 
Demana la paraula la senyora M. Carme Freixa, portaveu del grup comarcal 
d’Esquerra per preguntar com s’ha quedat en la reunió amb l’ACA pel tema de les 
depuradores que s’han d’acabar. 
 
El president diu que el senyor Leonard Carcolé es pensava que alguna depuradora del 
Ripollès ja estava acabada. 
 
El senyor Pérez demana si s’ha comentat el tema dels estudis d’inundabilitat; és un 
tema que no costa diners i que porta molts problemes. 
 
El president respon que sí que se n’ha parlat. També ha vingut el senyor Toni Soler a 
presentar el projecte BARSAT i projectes de fibra òptica. 
 
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     Miquel Rovira i Comas 
 


