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ACTA DEL PLE. SESSIÓ NÚMERO 05/2012 
 
 

Lloc:  Sala Gonçal Cutrina del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts, 17 de juliol de 2012 
Hora d’inici:  20:05 hores 
Hora d’acabament: 21:40 hores 
Règim de sessió: Ordinària 
 
Assistents: President: • Sr. Miquel Rovira i Comas 
   
 Vicepresidents: • Sra. M. Immaculada Constans i Ruiz 
  • 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 
  • Sr. Jordi Batchelli i Aulinas 
  • Sra. Maria Perramon i Mir 
  • Sr. Josep Tremps i Bosch 
   
 Gerent: • Sr. Raül Morales i Vergés 
 Secretària accidental: • Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   
Excusa la seva absència: • Sr. Raimon Traver i Burniol 
 
 
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: 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
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Presidència 
2. Despatx oficial. 
3. Presa de possessió d’un nou conseller. 
 

Dictàmens de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió 
4. Deixar sense efecte l’acord plenari adoptat en la sessió del dia 15 de maig de 2012, 

referent a l’aprovació de l’escenari pressupostari plurianual 2013-2015. 
5. Aprovació del Compte General del Consell Comarcal del Ripollès corresponent a 

l’exercici econòmic de 2011. 
6. Modificació de les taxes i de l’ordenança fiscal reguladora de la prestació del servei 

de menjador escolar. 
7. Modificació de les taxes i de l’ordenança fiscal reguladora d’ensenyament a 

l’Escola Comarcal de Música del Ripollès. 
8. Modificació de les bases per a l’atorgament d’ajuts de menjador adreçats a 

l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil, sufragats 
amb fons públics, de la comarca del Ripollès per al curs 2012-2013. 

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 Vilallonga de Ter. 

10. Ratificar el Decret de Presidència de data 25 de juny de 2012, d’aprovació de la 
participació del Consell Comarcal en l’Eurodistricte. 

11. Proposta en defensa de les polítiques de suport als centres especials de treball i a 
les polítiques d’inserció laboral de les persones discapacitades. 

12. Proposta en defensa dels consells comarcals. 
13. Proposta sobre la unitat lingüística de la llengua catalana. 
14. Proposta per a la millora de l’increment de les mesures de seguretat i de 

l’arranjament del traçat de la carretera N-260 entre els termes municipals de Sant 
Joan de les Abadesses i de Ripoll. 

15. Proposta sobre els recursos per a l’educació no universitària i les decisions en 
política educativa. 

 
Control de l’Acció de Govern 

16. Donar compte dels decrets de Presidència. 
17. Donar compte de les resolucions de Gerència. 
18. Donar compte de les actes de Consell de Govern corresponents a les sessions 

celebrades entre els dies 8 de maig i 19 de juny de 2012. 
 
19. Mocions d’urgència: 

19.1. Acceptació de la renúncia d’un conseller. 
20. Precs i preguntes. 
 
 
El president obre la sessió i es tracten els punts de l'ordre del dia. 
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NÚM. 1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat dels assistents, s’aprova la proposta d’acta de la sessió ordinària 
corresponent al dia 15 de maig 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: 
 

 
15/05/12 A la seu del Consell Comarcal, presentació pública la banda ampla rural 

per satèl· lit 
18/05/12 A Ripoll, jornades esportives comarcals d’alumnes de primària. 
19/05/12 A Ripoll, lliurament de premis del campionat nacional de patinatge 
artístic. 
20/05/15 A Campdevànol, homenatge a la gent gran. 
26/05/12   A Vallfogona, demostració de dallar a mà. 
27/05/12 A Ripoll, lliurament de premis del campionat de Catalunya de 
radiocontrol. 
31/05/12 A Girona, presentació del llibre  El transvasament del riu Ter. 
02/05/12 A Campdevànol, lliurament de premis de la cursa del Comte Arnau. 
03/06/12 A Ripoll, lliurament premis campionat de dards i escacs organitzat per 

l’Associació de Persones Sordes del Ripollès. 
03/06/12 A Ripoll, lliurament de premis festival patinatge artístic. 
06/06/12 A la residència de Ribes de Freser, lliurament de diplomes als alumnes 

que ha participat en el treball d’intercanvi intergeneracional. 
23/06/12 A Ripoll, rebuda de la flama del Canigó. 
30/06/12 A Sant Joan de les Abadesses, inauguració reformes de la vila vella. 
01/07/12 A Ripoll, lliurament de premis del campionat d’Espanya de radiocontrol. 
06/07/12 A Ripoll, acte de graduació dels alumnes de l’Escola del Treball del 

Ripollès. 
07/07/12 A Molló, inauguració reformes de la casa de la vila. 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
NÚM. 3. PRESA DE POSSESSIÓ D’UN NOU CONSELLER 
 
Es fa lectura de la credencial de nomenament de conseller comarcal per Esquerra 
Republicana de Catalunya-Acord Municipal, expedida per la Junta Electoral Central a 
favor del senyor Jordi Batchelli i Aulinas, de la llista de candidats presentada per 
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aquell partit a les eleccions locals de 22 de maig de 2011 en substitució, per renúncia, 
de la senyora M. Teresa Jordà i Roura. 
 
Seguidament, efectuada la promesa al càrrec, el senyor Batchelli pren possessió del 
seu escó de conseller comarcal del Consell Comarcal del Ripollès i s'incorpora a la 
sessió. 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE LA GESTIÓ 
 
NÚM. 4. DEIXAR SENSE EFECTE L’ACORD PLENARI ADOPTAT  EN LA 
SESSIÓ DEL DIA 15 DE MAIG DE 2012 REFERENT A L’APROVACIÓ DE 
L’ESCENARI PRESSUPOSTARI PLURIANUAL 2013-2015 
 
El plenari del Consell Comarcal del Ripollès el dia 15 de maig de 2012 va aprovar –en 
compliment de la normativa vigent– el Pla econòmic i financer o escenari 
pressupostari plurianual 2013-2015. 
 
L’assenyalat Pla s’havia d’aprovar –tal com així es va fer constar en l’informe 
independent emès per aquesta Intervenció el dia 28 de febrer de 2012– com a 
conseqüència que el Consell Comarcal va tenir un dèficit no financer de 247.367,45 € 
en la liquidació pressupostària de 2011, la qual cosa comportà que s’incomplís 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària en el moment de la liquidació del Pressupost.  
 
També acordà remetre l’informe elaborat per la Intervenció i el propi Pla –amb el seu 
contingut i en la forma preceptiva– a la Direcció General de Política Financera, 
Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya. 
 
I per últim acordà que l’assenyalat Pla econòmic i financer o escenari pressupostari 
plurianual 2013-2015 s’inserís en el BOPG als efectes exclusivament informatius. 
 
Tanmateix, el dia 22 de maig de 2012 la Subcomissió de Règim Econòmic, Financer i 
Fiscal, de la Comissió Nacional d’Administració Local, acordà –en relació amb 
l’aplicació de la normativa d’estabilitat pressupostària a les liquidacions dels 
pressupostos generals de les entitats locals, corresponents a l’exercici 2011– que fixava 
en el 4,39 % el dèficit en termes dels ingressos no financers consolidats aplicable a 
totes les Entitats locals. Per la qual cosa, aquelles entitats que no superin aquest 
dèficit en la liquidació del Pressupost restaran exemptes de l’obligació de presentar el 
Pla econòmic i financer de reequilibri, a què fa referència l’article 22 del Text refós de 
la Llei d’estabilitat pressupostària, aprovat pel RDL 2/2007, de 28 de desembre. 
 
Vist així mateix el nou informe emès per la Intervenció del Consell el dia 31 de maig 
de 2012; 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, el 
Ple acorda per unanimitat dels membres assistents: 
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Deixar sense efecte el Pla econòmic i financer o escenari pressupostari plurianual que 
va aprovar aquest Plenari el dia 15 de maig de 2012, tota vegada que el dèficit en 
termes dels ingressos no financers consolidats que presenten el Comptes anuals 
d’aquesta entitat corresponents a l’exercici econòmic de 2011 representa un 2,87%, i 
en conseqüència es troba per sota del 4,39 % fixat per la Subcomissió de Règim 
Econòmic, Financer i Fiscal. 
 
 
NÚM. 5. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL CONSELL 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS CORRESPONENT A L’EXERCICI 
ECONÒMIC DE 2011 
 
Examinat per la Comissió Especial de Comptes del Consell Comarcal el Compte 
General d'aquesta entitat, corresponent a l'exercici econòmic de 2011; 
 
Vistos els informes que consten a l'expedient, dels quals es desprèn que es troba 
conforme i que no s'ha produït cap reclamació en contra, durant els quinze dies i vuit 
dies més que ha estat a exposició pública,  segons l'anunci publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província núm. 95 de 17 de maig de 2012; 
 
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 Compte General del Consell Comarcal del Ripollès corresponent a 
l'any 2011 en la forma en què ha estat presentat i retut. 
 
Segon. Trametre el Compte General corresponent a l’exercici econòmic de 2010 i 
l’altra documentació a què es refereixen les Regles 98 i següents de la Instrucció del 
model normal de comptabilitat local, aprovada per Ordre del Ministeri d’Economia i 
Hisenda, EHA/4041, de 23 de novembre de 2004, en concordança amb la Resolució de 
la Sindicatura de Comptes de Catalunya de 15 d’abril de 2011 (DOGC núm. 5863, de 
20 d’abril de 2011) per la qual es fa públic l’acord del Ple de la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya relatiu a la forma en què les corporacions locals de Catalunya 
han de retre a la Sindicatura de Comptes el “Compte General” per mitjans telemàtics.   
 
Tercer. Considerar complerta, també, l’obligació legal de trametre el Compte General 
d’aquesta Entitat corresponent a l’exercici 2011 al “Tribunal de Cuentas” , tan 
prompte com s’hagi tramès per mitjans telemàtics dit Compte General i la seva 
documentació complementària a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d’acord amb 
el conveni de col· laboració per a la coordinació del retiment telemàtic dels comptes 
generals de les entitats locals de Catalunya subscrit el dia 18 de desembre de 2009 
entre ambdues Institucions. 
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NÚM. 6. MODIFICACIÓ DE LES TAXES I DE L’ORDENANÇA F ISCAL 
REGULADORA DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR 
ESCOLAR 
 
Vist l’expedient tramitat per modificar les taxes i l’ordenança fiscal reguladora de la  
prestació del servei de menjador escolar; 
 
Vist allò que estableix l’article 25 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprovà el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 20 de 
la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics, en la seva redacció actual donada 
per l’article 2n de la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació del règim legal de 
les taxes estatals i locals; 
 
Atès allò que disposen els articles 15 a 19 del RDL 2/2004, abans esmentat, sobre el 
procediment d’aprovació i modificació de les ordenances fiscals; 
 
Atès que en l’expedient hi figuren la memòria economicofinancera i els informes de 
Secretaria i Intervenció,  així com les diferents modificacions proposades; 
 
Atès que el Consell d'Alcaldes, com a òrgan del Consell encarregat d'emetre 
prèviament l'informe sobre l'aprovació de les ordenances, de conformitat amb allò que 
disposa l'article 19.2.b) del Decret legislatiu 4/2002, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprovà el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya (DOGC núm. 
4013, de 19-11-2003), ha de dictaminar favorablement sobre la proposta; 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, el 
Ple acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de les taxes i de l’ordenança fiscal 
reguladora de la prestació del servei de menjador escolar en la forma i el contingut que 
consta en el mateix expedient tramitat a aquest efecte. Aquest acord resta supeditat al 
dictamen favorable del Consell d'Alcaldes. 
 
Segon. Sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies hàbils el present acord, 
juntament amb les noves taxes i l’ordenança fiscal, mitjançant anuncis al Butlletí 
Oficial de la Província, en un diari dels de màxima difusió de la província i al tauler 
d’anuncis del Consell Comarcal del Ripollès. En el cas que durant el termini 
d’informació pública no es presentin reclamacions o al· legacions, es considerarà 
definitivament adoptat l’acord de modificació, i es publicarà el text íntegre de les 
variacions fetes a l’ordenança fiscal i de les seves taxes al Butlletí Oficial de la 
Província. 
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NÚM. 7. MODIFICACIÓ DE LES TAXES I DE L’ORDENANÇA F ISCAL 
REGULADORA D'ENSENYAMENT A L'ESCOLA COMARCAL DE MÚS ICA 
DEL RIPOLLÈS 
 
Vist l’expedient tramitat per modificar les taxes i l’ordenança fiscal reguladora 
d'ensenyament a l'Escola Comarcal de Música; 
 
Vist allò que estableix l’article 25 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprovà el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 20 de 
la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics, en la seva redacció actual donada 
per l’article 2n de la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació del règim legal de 
les taxes estatals i locals; 
 
Atès allò que disposen els articles 15 a 19 del RDL 2/2004, abans esmentat, sobre el 
procediment d’aprovació i modificació de les ordenances fiscals; 
 
Atès que en l’expedient hi figuren la memòria economicofinancera i els informes de 
Secretaria i Intervenció,  així com les diferents modificacions proposades; 
 
Atès que el Consell d'Alcaldes, com a òrgan del Consell encarregat d'emetre 
prèviament l'informe sobre l'aprovació de les ordenances, de conformitat amb allò que 
disposa l'article 19.2.b) del Decret legislatiu 4/2002, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprovà el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya (DOGC núm. 
4013, de 19-11-2003), ha de dictaminar favorablement sobre la proposta; 
 
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 provisionalment la modificació de les taxes i de l’ordenança fiscal 
reguladora d'ensenyament a l'Escola Comarcal de Música del Ripollès en la forma i el 
contingut que consta en el mateix expedient tramitat a  aquest efecte. Aquest acord 
resta supeditat al dictamen favorable del Consell d'Alcaldes. 
 
Segon. Sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies hàbils el present acord, 
juntament amb les noves taxes i l’ordenança fiscal, mitjançant anuncis al Butlletí 
Oficial de la Província, en un diari dels de màxima difusió de la província i al tauler 
d’anuncis del Consell Comarcal del Ripollès. En el cas que durant el termini 
d’informació pública no es presentin reclamacions o al· legacions, es considerarà 
definitivament adoptat l’acord de modificació, i es publicarà el text íntegre de les 
variacions fetes a l’ordenança fiscal i de les seves taxes al Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
Intervé el Sr. Enric Pérez i comenta que al tenir accés a l’estudi de costos han vist que 
hi ha uns ajustaments derivats de la disponibilitat pressupostària, tals com disminució 
de personal, modificació del servei, minutatge inferior, classes col· lectives... i entenen 
que els únics que assumeixen aquests costos són les famílies. No entenen que no hi 
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hagi l’aportació de la Generalitat. Si la Generalitat fes l’aportació que li correspon, no 
s’haurien de fer tants ajustaments. Els ajuntaments només aporten diners per als més 
petits (P5), per d’alguna manera fomentar la pedrera. Diu que no votaran a favor. 
 
Intervé el president i diu que de moment no hi ha l’aportació de la Generalitat i per 
això no consta a l’expedient, però que encara no és segur que es pugui produir en el 
futur. 
 
El senyor Pérez respon que al fer l’estudi de costos bé s’hauria de saber si hi haurà 
l’aportació de Departament i que si això comporta un detriment en el servei, s’hauria 
d’exigir. 
 
El president diu que el que es vetlla és per mantenir el servei de l’Escola Comarcal de 
Música, ja que ha costat molt poder-la tenir. 
 
El senyor Pérez comenta que no obstant això, s’haurà perdut qualitat del servei. 
 
Intervé la senyora Montse Portabella, i diu que els diners ara no hi són i que, per tant, 
s’ha de ser realista. Si després arriben els diners, es retornaran, però ara mateix no s’hi 
pot comptar perquè no els tenim. 
 
El senyor Enric Pérez insisteix en què els ajuntament tenen dificultats, però almenys 
haurien de fer l’esforç, a fi de demostrar el seu compromís amb el servei. S’ha d’exigir 
a la Generalitat l’aportació. 
 
El president contesta que s’ha de celebrar el manteniment de l’escola i que 
evidentment es vetllarà per mantenir-ne la qualitat. 
 
Seguidament es passa a fer la votació de la proposta i dóna el resultat següent: 
 
Vots a favor:   9, del grup comarcal de CiU 
Vots en contra: 5, del grup comarcal del PSC 
Abstencions:   4, del grup comarcal d’ERC 
 
Per tant, la proposta s’aprova per majoria simple. 
 
 
NÚM. 8. MODIFICACIÓ DE LES BASES PER A L’ATORGAMENT  D’AJUTS 
DE MENJADOR ADREÇATS A L’ALUMNAT D’ENSENYAMENTS 
OBLIGATORIS I DE SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL, S UFRAGATS 
AMB FONS PÚBLICS, DE LA COMARCA DEL RIPOLLÈS PER AL  CURS 
2012-2013 
 
El plenari del Consell Comarcal del Ripollès en la sessió del dia 17 de gener de 2012 
aprovà, entre altres, la modificació de les bases per a l’atorgament d’ajuts de menjador 
adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil, 
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escolaritzat en els diferents centres educatius –sufragats amb fons públics– de la 
comarca del Ripollès per al curs 2012-2013. 
 
Una vegada especificades les diferents aportacions que té previst realitzar el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al proper curs escolar 
2012-2013, es fa del tot necessari procedir a modificar les bases assenyalades per tal 
d’adequar els respectius imports subvencionables als crèdits disponibles. 
 
Així mateix també s’han corregit petits errors materials de redacció, i s’han substituït  
els imports de la “RPC” (renda per càpita) –de l’apartat  B.Ajuts socioeconòmics, de 
l’Annex 1 de les Bases– per percentatges a aplicar sobre l’“IRSC”   (Indicador de 
renda de suficiència de Catalunya) per considerar que d’aquesta manera no serà 
necessari corregir anualment aquells imports. 
 
Per tot el que s’exposa, 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 la modificació de les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts de 
menjador escolar adreçats a l’alumnat d’ensenyament obligatori i de segon cicle 
d’educació infantil, de centres educatius de la comarca del Ripollès sufragats amb fons 
públics, per al curs escolar 2012-2013.  
 
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’adoptar-ne un de nou. 
 
 
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 VILALLONGA DE TER 
 
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 Vilallonga de Ter, en la seva sessió de data 29 de març de 
2012  juntament amb la correcció d’error material del punt 1r. de l’acord de 29-3-2012, 
aprovat pel Ple de data 5 de juliol 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 Vilallonga de Ter, 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 Vilallonga de Ter. 
 
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 Vilallonga 
de Ter, 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 Vilallonga de Ter, als efectes oportuns. 
 
Sisè. L'efectivitat d'aquest acord queda supeditada al dictamen favorable del Consell 
d’Alcaldes. 
 
 
NÚM. 10. RATIFICAR EL DECRET DE PRESIDÈNCIA DE DATA  25 DE 
JUNY DE 2012, D’APROVACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DEL CO NSELL 
COMARCAL EN L’EURODISTRICTE 
 
Vist el Decret de Presidència de data 25 de juny de 2012, que es transcriu a 
continuació: 

 
DECRET DE PRESIDÈNCIA 

 
Antecedents de fet: 
 
El Ple del Consell Comarcal del Ripollès en data 9 de novembre de 2009 va aprovar 
la participació de la corporació a l’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer, 
que es preveia constituir com a Agrupació Europea de Cooperació Territorial 
(AECT), en la modalitat de membre adherit. 
 
El Ple, en la sessió extraordinària celebrada en data 21 de febrer de 2012, va aprovar 
el pressupost de la corporació, en el qual no s’hi preveia cap partida pressupostària 
en relació a aquest tema; atesa la greu situació econòmica que viu el país. 
 
És per això que el Ple del Consell Comarcal del Ripollès, en la seva sessió de data 20 
de març de 2012 va prendre l’acord de separar-se com a membre adherit de 
l’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer en el marc d’una Agrupació Europea 
de Cooperació Territorial (AECT). 
 
No obstant això, d’acord amb la informació facilitada per la Delegació del Govern a 
Girona, resulta procedent tornar a formar part, com a membre adherit a 
l’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer, en el marc d’una Agrupació Europea 
de Cooperació Territorial (AECT), atès que la Generalitat de Catalunya impulsa en 
aquest moment  un model organitzatiu sense estructura administrativa i, per tant, 
aquest fet comportarà que la nostra  participació no implicarà cap mena de despesa 
econòmica a la corporació. 
 
Fonaments de Dret: 
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De conformitat amb allò que disposa l’article 22.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, correspon al Ple adoptar els acord relatius a 
la participació en organitzacions supramunicipals. L’article 47.2.g), de la Llei 7/1985 
determina que aquests acords han de ser adoptats per majoria absoluta. 
 
En el mateix sentit es pronuncien els articles 52.2.b) i 114.3.d) del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
 
Així mateix, el Consell d'Alcaldes, en tant que òrgan del Consell Comarcal del 
Ripollès que ha d’informar les propostes que siguin d’interès per als municipis, abans 
de sotmetre-les a l’aprovació del Ple, d’acord amb allò que disposa l'article 19 del 
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
de l’organització comarcal de Catalunya, haurà d’emetre el corresponent dictamen. 
 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
 
Primer. Aprovar la participació del Consell Comarcal del Ripollès en l’Eurodistricte 
de l’Espai Català Transfronterer, Agrupació Europea de Cooperació Territorial 
(AECT), en la modalitat de membre adherit. 
 
Segon. Sotmetre aquest decret a dictamen del Consell d’Alcaldes i a la ratificació del 
Ple en les properes sessions que se celebrin. 
 
Tercer. Notificar l’adopció d’aquest decret a la Delegació del Govern de la 
Generalitat de Catalunya a Girona, a la Casa de Perpinyà, al Consell General dels 
Pirineus Orientals i a la resta de membres adherits. 
 
Quart. Notificar l’acord a la Intervenció de la corporació, per a l’efecte corresponent. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, el 
Ple acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
Primer. Ratificar en tots els seus termes el Decret de Presidència de data 25 de juny de 
2012. 
 
Segon. Notificar aquest acord a la Intervenció, per a l’efecte corresponent. 
 
El president comenta que el fet de tornar a participar en l’Eurodistricte es deu a les 
converses mantingudes amb la Casa de Perpinyà i la Delegació del Govern. A partir 
d’aquestes converses, se’ls comunica per part de la Generalitat que s’ha acordat una 
reorganització, però que no comportarà cap mena de despesa al Consell. Per tant, es 
creu convenient participar-hi, ja que es pagarà 0. 
 
El senyor Enric Pérez diu que ja saben quina és la seva opinió. Està content,  però creu 
que els acords es van prendre precipitadament i a la lleugera. Les gestions s’haurien 
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d’haver fet abans de prendre cap acord. L’Eurodistricte és un tema d’importància 
rellevant, ja que es tracta d‘un tema transfronterer. 
 
També celebren que es mantingui la representació a l’Associació de les Rutes del 
Romànic, ja que és un tema que es va deixar sobre la taula. Entenen que són projectes 
estratègics de cara al futur de la comarca. 
 
El president diu que no s’han deixat de tenir mai aquestes converses i que, de fet, es 
farà un agermanament Ripollès-Conflent. 
 
 
NÚM. 11. PROPOSTA EN DEFENSA DE LES POLÍTIQUES DE SUPORT ALS 
CENTRES ESPECIALS DE TREBALL I A LES POLÍTIQUES D’I NSERCIÓ 
LABORAL DE LES PERSONES DISCAPACITADES 
 
En la situació actual de crisi, i davant el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat pel 2012, que redueix un 57% les partides en polítiques actives d’ocupació, el 
Consell Comarcal del Ripollès considera prioritari promoure accions de protecció per 
als col· lectius més vulnerables, entre les quals es troben les persones amb discapacitat 
o trastorn mental amb especials dificultats d’inserció al mercat de treball.  
 
Aquestes accions de protecció tenen per objectiu la igualtat d’oportunitats en el 
desenvolupament dels seus drets com a qualsevol altre ciutadà. En particular, els 
Serveis d’inserció laboral a l’empresa ordinària i els Centres Especials de Treball, han 
estat l’instrument fonamental d’inserció de treballadors amb discapacitat intel· lectual, 
trastorn mental o altres discapacitats severes. 
 
Per aquesta raó, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment 
de la Gestió, el Ple acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
1. Manifestar el reconeixement de la tasca realitzada pels Centres Especials de Treball 

i els Serveis d’inserció a l’empresa ordinària per a la integració al mercat de treball 
dels col· lectius amb especials dificultats i considera que aquesta tasca és 
imprescindible en l’àmbit comarcal per a l’exercici del dret al treball d’aquest 
col· lectiu. 

 
2. Instar al Govern de l’Estat a dotar el finançament establert normativament, 

incorporant criteris de discriminació positiva per als col· lectius amb discapacitat 
amb especials dificultats i per tal que aporti els recursos econòmics suficients per a 
donar compliment a allò que dicta la normativa en concepte de subvencions, a 
través d’una carta a la ministra d’Ocupació i Seguretat Social. 

 
3. Instar al Govern de la Generalitat a complementar i administrar els recursos 

necessaris per garantir el finançament dels Centres Especials de Treball i els 
Serveis d’inserció a l’empresa ordinària, d’acord amb criteris de discriminació 
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positiva, i segons la moció aprovada per unanimitat al Parlament en la sessió del 22 
de desembre de 2011. 

 
4. Urgeix a la creació d’un Pla català de polítiques actives per a les persones amb 

discapacitat, que contempli un model global que asseguri la continuïtat dels Serveis 
d’inserció laboral a l’empresa ordinària, amb eines com el treball amb suport, i dels 
Centres especials de Treball, aprovada de forma consensuada amb el sector. 

 
5. Dins del marc de la legalitat vigent en matèria de contractació pública, intentar 

potenciar clàusules socials. 
 
El president comenta que aquesta proposta l’ha presentada el grup comarcal del PSC, 
però que tothom, equip de Govern i Presidència, són molt sensibles a aquesta proposta. 
 
El senyor Enric Pérez, explica que la voluntat de la proposta és reivindicar el fet de fer 
caure les línies vermelles a l’accés laboral dels discapacitats. Sense aquesta aportació 
això no serà possible. Aquestes persones, tal com van les coses, en lloc de sou, a final 
de mes, hauran de tenir una prestació. La cosa evoluciona favorablement des de la 
Generalitat, però no des de l’Estat. 
 
 
NÚM. 12. PROPOSTA EN DEFENSA DELS CONSELLS COMARCALS 
 
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006 preveu en el seu article 2.3 que el 
sistema institucional de la Generalitat està integrat en tot cas pels municipis, les 
comarques i les vegueries. 
 
Així mateix l’article 83.2 estableix que l’àmbit supramunicipal a Catalunya és 
constituït en tot cas per les comarques. 
 
Les comarques i representades pels consells comarcals, són la institució més genuïna, 
un fet diferencial, de l’organització territorial pròpia de Catalunya i des de la seva 
creació, l’any 1987, han contribuït al desenvolupament del país, implementant aquells 
serveis que el territori ha requerit i fent efectiu el principi d’igualtat dels ciutadans de 
Catalunya, visquin allà on visquin. 
 
El règim local s’ha de fonamentar, entre d’altres, en els principis de diferenciació, 
subsidiarietat i eficiència, atenent a que les decisions i la gestió dels temes públics 
s’han d’executar considerant la diversitat territorial, el més pròxima possible al lloc on 
s’han d’aplicar i de la forma més eficaç possible amb un cost raonable, respectant els 
objectius de la llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
Per tot això, i tenint en compte diferents posicionaments i informacions aparegudes 
darrerament que intenten un model d’assignació competencial que no és propi al nostre 
país, basat en l’assignació de serveis a les diputacions provincials, i vist el dictamen 
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favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, el Ple acorda per 
unanimitat dels membres assistents: 
 
Primer. Reivindicar el paper històric i present de les comarques i dels consells 
comarcals com a divisió territorial i organització més pròpia de Catalunya, més 
genuïnament catalana, i com a nivell i instrument més adient per fer efectius els 
principis estatutaris de diferenciació, subsidiarietat i eficiència. 
 
Segon. Reconèixer i manifestar la millor posició de les comarques i consells 
comarcals, front les províncies i diputacions provincials, per la seva dimensió més 
idònia, la seva sensibilitat a la diversitat territorial, la seva proximitat al territori i al 
ciutadà i les seves possibilitats d’increment de l’eficiència. 
 
Tercer. Notificar aquest acord al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, 
al Congrés dels Diputats i al Govern d’Espanya. 
 
El president explica que tots els consells comarcals són diferents. Els petits, com el 
nostre, han fet coses molt importants a nivell de prestació de serveis als municipis de 
la comarca. Tot i que la Generalitat ha apostat clarament a favor dels consells 
comarcals, no se sap com acabarà el tema, vista l’actitud del Govern central. Se’ls ha 
convocat avui mateix per crear un grup de treball -presidents dels consells comarcals i 
ACM-, per fer front comú. Potser tot acabarà en un Consell d’Alcaldes. Hi havia tots 
els colors polítics a la reunió celebrada. Es va tractar aquest tema amb un sol objectiu i 
una sola veu: defensar els consells. No es pot oblidar que els consells grans també fan 
tasques molt importants, com per exemple les rondes, que les gestiona el Consell 
Comarcal del Barcelonès. 
 
Intervé el senyor Enric Pérez i diu que ha estat un honor presidir aquesta casa, que ha 
tingut molt èxit en la prestació de serveis, que s’ha fet un pas endavant. Però s’ha 
d’estar obert a nous plantejaments. La Generalitat aposta pels consells comarcals 
petits, i l’Estat per les diputacions. Potser caldria que Catalunya tingués un 
plantejament propi tot i que no estan d’acord amb les vegueries. Potser es troba a faltar 
l’obligatorietat de municipis de menys d’ics habitants per mancomunar serveis, però 
entén que a vegades falta lideratge. Cal donar continuïtat als consells comarcals per als 
llocs petits i replantejar el tema en llocs més urbans.  
 
El president diu que des del Govern de la Generalitat i el Consell Comarcal del 
Ripollès han de fer les aportacions que calguin perquè la batzacada serà forta. 
 
El senyor Marc Prat comenta que veient aquesta convergència d’opinions, potser en el 
proper plenari s’hauria d’aprovar una proposta contra l’executiu central que ha retallat 
o s’ha menjat l’autonomia local i envaeix el que preveu l’Estatut. No es té en compte 
l’estructura pròpia de Catalunya i traspassa les competències a la Diputació per treure-
les al món local i aprofita la crisi per tal que l’Estat les recuperi. No es pot permetre 
que se’ns demonitzi. Els municipis i consells no som la causa de la crisi. Som qui en 
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primera línia dóna resposta a les necessitats dels ciutadans. Una mostra n’és aquesta 
casa. Emplaça els grups de cara a setembre per aprovar alguna moció en aquest sentit. 
 
Intervé el conseller Joan Dordas per dir que no ha sentit cap veu del nostre Govern en 
defensa dels ajuntaments i cal tenir en compte que sense ajuntaments no hi consells 
comarcals. 
 
El senyor Prat respon que això no és cert. Va estar al costat de la vicepresidenta Joana 
Ortega i està en contra de qualsevol canvi del model de proximitat. Per això es prepara 
una llei de Governs locals per parar el cop de Madrid i Europa. Espanya és l’únic país 
on no hi ha una llei de governs locals. El problema és que l’Estat espanyol no 
s’aprima. 
 
La senyora M. Carme Freixa diu que des del punt de vista dels ciutadans a vegades es 
pensa que aquesta és la solució, quan el que es redueixen són serveis i drets. Els 
arguments no s’aguanten. La reducció afectarà a l’oposició que cobra menys. 
 
El senyor Pérez comenta que el proper pas serà que és més barat mantenir una 
dictadura. Emplacem-nos al setembre per reunir-nos i fer una moció conjunta. 
 
Intervé la senyora Maria Perramon i insta a treballar tots junts tant a nivell de 
retallades socials com econòmiques. Paga la pena que tots els representants dels grups 
polítics al Consell Comarcal treballem units, tant enfront de les retallades polítiques 
com les econòmiques. La veu del poble demana que anem per feina, menys paraules i 
més acció.  
 
 
NÚM. 13. PROPOSTA SOBRE LA UNITAT LINGÜÍSTICA DE LA  LLENGUA 
CATALANA 
 
Vista la moció presentada pel grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya al 
Registre General del Consell Comarcal del Ripollès el dia 09-07-2012 (NRE 1-2012-
001774-1); 
 
Vist que la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió ha dictaminat 
favorablement sobre la moció, la qual es transcriu a continuació: 
 
“Atès que el català és la llengua pròpia de Catalunya, del País Valencià, de les Illes 
Balears, de la Catalunya Nord, de la Franja de Ponent i de l’estat d’Andorra; 
 
Atès que Ripoll s’ha caracteritzat sempre per defensar l’ús de la llengua pròpia i 
comuna, independentment que es parlin altres llengües que enriqueixen la nostra ciutat 
des del respecte i la tolerància; 
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Atès que el Consell Comarcal del Ripollès ha defensat amb fermesa la immersió 
lingüística a les escoles i que tots els nens i nenes han d’estudiar en català, 
independentment de la seva llengua familiar; 
 
Considerant molt greus els atacs que rep la llengua catalana des de diferents àmbits i 
que volen esquarterar la unitat de la llengua catalana així com minoritzar-ne el seu ús; 
 
Considerant que el govern de les Illes Balears ha obert una batalla lingüística de 
primer ordre, focalitzada entre altres aspectes en la decisió de dividir els alumnes 
segons la llengua en què vulguin estudiar, eliminar el català com a requisit en 
l’administració pública, obrir la porta a castellanitzar els topònims, així com la 
progressiva castellanització dels mitjans públics de comunicació; 
 
Considerant que el govern del País Valencià ja fa anys que posa traves a la 
normalització de la llengua catalana, entre altres amb la voluntat de no poder veure de 
manera recíproca les televisions TV3 i Canal9; 
 
Considerant que el govern d’Aragó nega la possibilitat que la població catalanoparlant 
de la Franja de Ponent pugui estudiar la seva llengua amb normalitat. I el que és més 
greu: ha definit la llengua que es parla a les comarques de la Franja –actualment unes 
50.000 persones a les comarques de la Matarranya, el Baix Cinca, la Llitera, la 
Ribagorça, el Baix Aragó i el Baix Aragó-Casp– com la “llengua aragonesa de la part 
oriental”, una idea que es podria considerar de genocidi lingüístic; 
 
Tenint en compte també que durant aquests dies hem pogut llegir en multitud de 
mitjans que tal “salvatge” proposta és feta per la consellera d’Educació, Universitats, 
Cultura i Esports del Govern d’Aragó, la Sra. M. Dolores Serrat, que va néixer i viure 
a Ripoll, una vila que s’ha caracteritzat sempre, entre moltes altres coses, per la 
defensa de la llengua catalana, 
 
Per tot això, el Ple acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
Primer. Defensar la unitat de la llengua catalana a tots els territoris que la tenen com a 
llengua pròpia. 
 
Segon. Mostrar el rebuig a qualsevol mesura que posi traves als ciutadans dels 
diferents territoris dels Països Catalans a poder viure en la seva llengua materna i 
pròpia amb normalitat. 
 
Tercer. Fer arribar els continguts d’aquesta proposta als governs de Catalunya, les Illes 
Balears, el País Valencià, i als seus respectius parlaments, així com també a les entitats 
Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià, Obra Cultural Balear i Iniciativa 
Cultural de la Franja. 
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Quart. Donar suport al Correllengua 2012 com a instrument reivindicatiu de la societat 
a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de 
parla catalana i a favor de la seva unitat. 
 
Cinquè Donar suport a les entitats i grups de la comarca interessats en organitzar el 
Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon 
desenvolupament de les activitats programades. 
 
Sisè. Fer arribar aquesta proposta i els seus acords a la Conselleria d’Educació, 
Universitats, Cultura i Esports del Govern Aragonès i a la seva titular, la Sra. M. 
Dolores Serrat”. 
 
La senyora M. Carme Freixa comenta que la moció ja va passar a l’ajuntament de 
Ripoll. Ara ja només falta que vulguin canviar el nom al català!. 
 
 
NÚM. 14. PROPOSTA PER A LA MILLORA DE L’INCREMENT D E LES 
MESURES DE SEGURETAT I DE L’ARRANJAMENT DEL TRAÇAT DE LA 
CARRETERA N-260 ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE SANT  JOAN 
DE LES ABADESSES I DE RIPOLL 
 
Vista la moció presentada pel grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya al 
Registre General del Consell Comarcal del Ripollès el dia 09-07-2012 (NRE 1-2012-
001775-1); 
 
Vist que la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió ha dictaminat 
favorablement sobre la moció, la qual es transcriu a continuació: 
 
“Atès que és un fet constatat que carretera N-260, des de la giratòria dels túnels de 
Collabós i durant el seu pas entre els termes municipals de Sant Joan de les Abadesses 
i Ripoll, presenta diversos punts negres concretament a l’àmbit de l’antic pas a nivell i 
a l’alçada del torrent de Ribamala, on, al llarg de l’últim any, ja s’hi han produït cinc 
accidents de trànsit que, lamentablement, han costat la vida a dues persones i han 
causat tres ferits; 
 
Atès que des de l’any 2011, quan la carretera esdevingué de titularitat Estatal, s’hi han 
produït accions de millora del ferm i de pintura de la via al seu pas pel terme municipal 
de Sant Joan de les Abadesses i la col· locació d’una lleugera senyalització i de 
mesures de protecció que han resultat insuficients per tal de disminuir-ne la seva 
sinistralitat; 
 
Atès que aquesta via és l’artèria principal d’accés a Sant Joan de les Abadesses i que 
és utilitzada diàriament per un gran nombre de vehicles, ja siguin turismes com també 
vehicles gran tonatge. 
 
Per totes aquestes raons, es proposa al Ple l'adopció dels acords següents: 
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Primer. Instar el Govern Espanyol, a través del Ministeri de Foment, a endegar les 
gestions i actuacions oportunes i pertinents per tal d’analitzar i eliminar el conjunt de 
punts negres existents al llarg de la carretera N-260 entre els termes municipals de 
Sant Joan de les Abadesses i de Ripoll. Mesures que han de permetre millorar i 
arranjar el traçat i la senyalització de la via i, al mateix temps, incrementar les seves 
proteccions de seguretat per tal de disminuir-ne la sinistralitat constatada. 
 
Segon. Traslladar aquests acords, conjuntament amb una certificació literal de la seva 
aprovació, als plenaris de la resta de municipis de la comarca per tal que es sumin a 
aquesta petició. 
 
Tercer. Trametre aquests acords, juntament amb una certificació literal de la seva 
aprovació, al Ministeri de Foment, a la Delegació del Govern de la Generalitat a 
Girona i a la Subdelegació del Govern de l’Estat a Girona demanant que es solucioni 
aquesta situació amb la màxima celeritat”. 
 
La senyora M. Carme Freixa diu que es tracta d’una moció presentada a l’Ajuntament 
de Sant Joan de les Abadesses. 
 
El senyor Enric Pérez comenta que el seu grup s’abstindrà en la votació. Quan hi havia 
d’haver el traspàs la carretera tenia un estat deplorable, es va continuar insistint i es 
van anar arreglant coses. S’hauria de modificar la moció perquè s’executi un projecte 
de 7 milions d’euros que va fins Olot i seria la solució integral. La tasca de l’alcalde de 
Sant Joan és molt insistent en aquest sentit. Caldria enfocar aquest tema proposant una 
actuació integral. 
 
Es passa a fer la votació i dóna el resultat següent: 
 
Vots a favor:   13, dels grups comarcals de CiU i ERC 
Abstencions:   5, del grup comarcal del PSC 
 
Per tant, la proposta s’aprova per majoria absoluta. 
 
 
NÚM. 15. PROPOSTA SOBRE ELS RECURSOS PER A L’EDUCACIÓ NO 
UNIVERSITÀRIA I LES DECISIONS EN POLÍTICA EDUCATIVA  
 
Vista la moció presentada pel grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya al 
Registre General del Consell Comarcal del Ripollès el dia 09-07-2012 (NRE 1-2012-
001776-1); 
 
Vist que la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió ha dictaminat 
favorablement sobre la moció, la qual es transcriu a continuació: 
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“L’educació en la primera infància ha despertat en els darrers anys un interès creixent 
que ha portat al convenciment col· lectiu que les llars d’infants, des d’una perspectiva 
educativa i social, era el millor model que aquest país podia haver adoptat. Des 
d’aquesta perspectiva, l’escola bressol ha estat qualificada com a espai educatiu, ample 
i flexible, que permet atendre adequadament tant els interessos dels infants com els de 
les famílies i de la comunitat. 
 
Els ajuntaments han estat una institució clau en el desenvolupament de polítiques 
educatives de proximitat, de manera especial, en l’àmbit dels serveis educatius a la 
petita infància i a les seves famílies. 
 
En aquest context, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 5/2004, originada 
arran d’una iniciativa legislativa popular, de creació de 30.000 noves places de llars 
d’infants de titularitat pública, amb la intenció de fer un primer pas cap a una oferta 
pública ajustada a la demanda real. Aquest servei educatiu és, doncs, el producte d’un 
pacte legislatiu, reclamat per la societat, amb el que es fa front a diverses necessitats 
prioritàries: educatives, de conciliació laboral, d’inclusió i vertebració social, 
d’equilibri territorial del país... 
 
El Departament d’Educació va elaborar posteriorment el Mapa de 0-3, tenint en 
compte la complexitat i les característiques de cada municipi, i va establir les fórmules 
de finançament per als ajuntaments per tal de facilitar la creació i el manteniment de 
les places previstes a la Llei. Així, es va considerar que el finançament local era 
essencial per garantir que els ajuntaments poguessin desenvolupar eficaçment la seva 
gestió, i s’incrementà, a partir del curs 2005-06, els 1.100 € d’aleshores fins als 1.800 
€ anuals per contribuir a les despeses de funcionament de les llars. 
 
L’any 2009 la Llei d’educació de Catalunya va regular l’àmbit competencial, tot 
establint respecte els convenis amb els ens locals per a l’educació infantil, que “restin 
garantides les condicions bàsiques de qualitat que garanteixin la prestació d’aquest 
servei públic”, afegint que aquests convenis “han de prendre com a referent els criteris 
aplicats als centres anàlegs de titularitat de la Generalitat”. 
 
En l’actual conjuntura econòmica i social en la que ens trobem, i fruit també de la 
reducció dels fons de l’Estat destinats a la primera infància, el Govern ha anunciat una 
disminució significativa de la seva aportació amb una quantia que dificulta la viabilitat 
financera de bona part de les llars d’infants municipals del país. Tot i ser conscients de 
la situació econòmica i financera de la Generalitat, creiem que cal prioritzar el 
manteniment de les llars d’infants perquè els ajuntaments han de continuar disposant 
dels recursos que els permetin exercir les polítiques educatives a la primera infància, 
amb l’objectiu de contribuir a la millora social i al foment de la convivència. 
 
Per tots aquests motius, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 
 
Primer. Constatar la deslleialtat institucional del Ministeri d’Educació per haver 
imposat unes normes a l’Administració educativa catalana per mitjà del Reial decret 
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llei 14/2012, del 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública 
en l’àmbit educatiu; la manca de respecte cap a la voluntat i la capacitat de la 
Generalitat d’exercir polítiques educatives pròpies, i la ineficàcia de les mesures del dit 
Reial decret llei i la seva afectació sobre la qualitat educativa. 
 
Segon. Demanar al Govern de l’Estat que continuï contribuint al sosteniment de 
l’escolarització de 0-3 anys a través del Pla Educa 3. 
 
Tercer. Instar el Govern a sol· licitar un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries 
sobre la possible inconstitucionalitat del Reial decret llei 14/2012, del 20 d’abril, de 
mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu, d’acord 
amb la moció aprovada en el Parlament de Catalunya el passat 10 de maig. En cas de 
confirmar-se’n la inconstitucionalitat o antiestatutarietat, demanar al Govern que actuï 
d’acord amb el dictamen amb l’objectiu d’interposar un recurs d’inconstitucionalitat 
davant el Tribunal Constitucional. 
 
Quart. Instar el Govern a quantificar i lliurar als grups parlamentaris la xifra de 
l’impacte en la despesa que suposaria per al Departament d’Ensenyament l’aplicació 
de les previsions del Reial decret llei 14/2012, del 20 d’abril, de mesures urgents de 
racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu i de les previsions de revisió a 
la baixa de la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2012. 
 
Cinquè. Reclamar al Govern a atendre de manera urgent les demandes sobre el 
finançament de les escoles bressol adreçades el proppassat 20 d’abril conjuntament per 
l’ACM i la FMC al Departament d’Ensenyament per resoldre la situació crítica del 
món local respecte de la viabilitat dels centre educatius de 0-3 anys: 
 
a) Disposar els recursos necessaris, suficients i correctes, d’acord amb la Llei 
d’educació de Catalunya, per a mantenir les actuals escoles bressol municipals creades 
per acord parlamentari i, així, fer front a les necessitats educatives de les nostres 
ciutats i pobles en benefici de les famílies i del benestar social de la ciutadania. 
 
b) Dotar fins a 1.600 € la bestreta de 1.300 € anunciada pel Departament 
d’Ensenyament per al curs 2011-2012, i mantenir aquest import per als cursos 
següents. 
 
c) Atendre la voluntat de les entitats municipalistes de fer sostenible la provisió 
pública de serveis educatius d’infància mentre s’estableixi un marc estable de 
col· laboració i coresponsabilitat entre les administracions educatives. 
 
d) Trobar les mesures necessàries que permetin la sostenibilitat i l’optimització del 
model de llars d’infants. 
 
Sisè. Instar el Govern a convocar l’ordre d’ajuts als ajuntaments titulars de llars 
d’infants per a l’escolarització de nens de zero a tres anys en situacions 
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socioeconòmiques desfavorides per a aquest curs i mantenir com a mínim l’import per 
alumne de 735,00 euros del curs passat. 
 
Setè. Instar el Govern a concretar abans de la fixació de les taxes i preus municipals i 
la inscripció per al curs vinent la quantia i el termini d’abonament del 50% restant de 
la transferència per a les escoles de música i dansa municipals i comprometre’s a 
iniciar de manera immediata la planificació conjunta de futur tant pel que fa al mapa 
dels ensenyaments artístics com al finançament en els propers anys que garanteixi la 
sostenibilitat, la continuïtat i qualitat de les escoles municipals de música i dansa. 
 
Vuitè. Instar el Govern a vetllar per tal que dotació de la partida del Fons estatal per a 
la Integració, Acollida i Reforç Educatiu dels Immigrants del 2012 compti, almenys, 
amb els mateixos recursos que els destinats el 2011. 
 
Novè. Instar el Govern a comunicar per escrit de manera immediata els canvis per al 
curs 2012-2013 del sistema de gestió i del sistema de beques i de bonificacions a les 
llars d’infants titularitat del Departament d’Ensenyament i a garantir els recursos 
suficients per al manteniment del suport a les famílies amb necessitats econòmiques, 
de les instal· lacions i de la qualitat educativa. 
 
Desè. Fer arribar els acords a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, al Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya, a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i al Govern de 
l’Estat”. 
 
El president comenta que en la reunió de la Comissió Informativa no es tenia clar per 
part de l’equip de Govern la votació. Finalment, s’ha posat en contacte amb el 
Departament d’Ensenyament a fi de clarificar algunes qüestions i han arribat a la 
conclusió que no poden votar a favor de la moció tal com està redactada. 
 
La senyora M. Carme Freixa intervé per proposar retirar els punts primer i quart i 
mantenir el cinquè i altres. 
 
El president diu que la moció conté expressions que no poden compartir. Per exemple 
quan es parla que el Govern ha anunciat una disminució significativa de la seva 
aportació que dificulta la viabilitat financera de bona part de les llars d’infants del país, 
ja que això no és cert. El Departament proposa, en un context econòmic difícil com 
l’actual, compartir aquesta despesa al 50% amb l’usuari del servei i les dues 
administracions implicades. La quantitat de 875 € respon a aquest criteri. 
 
La senyora M. Carme Freixa respon que els ajuntaments que tenen llar d’infants tenen 
clar que no és aquesta l’aportació que correspon i, per tant, continuen reivindicant 
l’aportació que esmenta la moció. S’han de sumar totes les polítiques educatives.  
 
La senyora Núria López diu que el seu grup ha estudiat el Decret i, en el tema de les 
ràtios, el Consell de Garanties és demolidor. 
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Si es retiren els primers punts ells voldrien votar a favor dels punts següents. Les 
educadores de les llars d’infants reben uns sous que no són dignes, el cost es 
repercuteix a les famílies. No és un servei de guarderia sinó educacional. La 
Generalitat hauria de prioritzar l’educació com a servei bàsic. Els agradaria que es 
votés conjuntament per part de tots els grups perquè és un tema molt complex i que 
requereix el màxim de suport.  
 
El president explica que hi ha una Comissió Mixta entre el Departament 
d’ensenyament i les entitats municipalistes que és el marc de diàleg i col· laboració 
entre les administracions implicades. Aquesta Comissió s’ha anat reunint mensualment 
durant el curs i ha creat una subcomissió per estudiar el tema del finançament de les 
llars d’infants dels ajuntaments. El problema apareix quan es vol quantificar el cost del 
servei bàsic de l’educació, diferenciant-lo dels altres serveis complementaris. 
 
La senyora Núria López afegeix que podrien arribar a entendre que el servei educatiu 
sigui a partir de les 9 tot i que els pares comencen a treballar abans. Pensen que caldria 
posar-se al costat dels ajuntaments. 
 
Després de deliberar es passa a efectuar la votació de la proposta que dóna el resultat 
següent: 
Vots a favor:   9, del grup comarcal de PSC i d’ERC 
Vots en contra: 9, del grup comarcal de CiU 
 
Es fa una segona votació i continua l’empat, que dirimeix el vot de qualitat de 
president, essent el seu vot contrari a la proposta. 
 
Per tant, el Ple acorda denegar la proposta en segona votació, en aplicació del vot 
diriment del president.  
 
 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 
NÚM. 16. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
Es dóna compte dels Decrets dictats per la Presidència que es detallen a continuació: 
 
Decret de 30.03.12: Reconeixement de trienni de la funcionària interina de la 

corporació, Sra. Míriam Garea i Gil. 
Decret de 08.05.12: Nomenar el Sr. Ignasi Planas i Corominas, funcionari interí del 

CCR, amb adscripció al SAT, amb efectes de 8 de maig de 
2012 i pel termini màxim de 6 mesos 

Decret de 14.05.12: Nomenar el Sr. Jeroni Marín Surroca, conseller de Cultura del 
CCR, representant de la corporació a l’Associació Rutes del 
Romànic. 

Decret de 15.05.12: Comunicar a la representant de l’Associació Animals, Vida 
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Digna, l’autorització per dur a terme diverses actuacions al 
Refugi d’animals del Ripollès. 

Decret de 18.05.12: Contractació de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat de 
càrrecs electes i personal al servei de les administracions 
públiques.  

Decret de 21.05.12: Donar compliment del requeriment efectuat a la casa de 
colònies Pare Artigues de Planoles i per esmenades les 
deficiències detectades en la inspecció biennal de data 29-06-
2011. 

Decret de 21.05.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 14 de l’obra inclosa al PUOSC 2006 
titulada “Sala polivalent, 1a. fase”, de l’Ajuntament de les 
Llosses, per un valor de 1.495,60 €. 

Decret de 22.05.12: Modificar el decret de Presidència de 21.03.2102 pel qual 
s’acordava el pagament de l’incentiu de productivitat a la 
treballador del CCR,. Anna Ribas, en el sentit d’ampliar el seu 
pagament fins al mes de maig d’enguany. 

Decret de 29.05.12: Concedir un permís per lactància a la treballadora del CCr, 
Araní Cardoso i Subiràs, amb efectes de data 15 de juny de 
2012 i fins al 20 de juliol d’enguany. 

Decret de 30.05.12: Reconeixement d’ajuts de menjador escolar de caràcter gratuït 
per al curs 2011-2012 (Carolina i Vanessa Acuña Juménez, de 
l’Institut Germans Vila Riera i de l’Escola Dr. Ronert, 
respectivament). 

Decret de 31.05.12: Donar compliment del requeriment efectuat en data 18-03-2010 
a l’alberg de Joventut Ruta del Ferro, de Sant Joan de les 
Abadesses, i per esmenades les deficiències detectades en la 
inspecció biennal de data 26-10-2010. 

Decret de 01.06.12: Delegar a favor de la vicepresidenta primera, Sra. M. 
Immaculada Constans, la signatura del conveni amb el 
Departament de Benestar Social i Família, en matèria de 
polítiques de Joventut. 

Decret de 01.06.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 1 de l’obra inclosa al PUOSC 2009 titulada 
“Urbanització del carrer Canigó, 1. fase”, de l’Ajuntament de 
Vilallonga de Ter, per un valor de 24.842,07 €. 

Decret de 01.06.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 2 de l’obra inclosa al PUOSC 2009 titulada 
“Urbanització del carrer Canigó, 1. fase”, de l’Ajuntament de 
Vilallonga de Ter, per un valor de 15.644,81 €. 

Decret de 01.06.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 3 i última de l’obra inclosa al PUOSC 2009 
titulada “Urbanització del carrer Canigó, 1. fase”, de 
l’Ajuntament de Vilallonga de Ter, per un valor de 4.513,12 €. 

Decret de 01.06.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 1 de l’obra inclosa al PUOSC 2007 titulada 
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“Sanejament de Planès i la Serreta, 2a. fase-desglossat B, i 3a. 
fase”, de l’Ajuntament de Planoles, per un valor de 34.704,26 
€. 

Decret de 01.06.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 2 de l’obra inclosa al PUOSC 2007 titulada 
“Sanejament de Planès i la Serreta, 2a. fase-desglossat B, i 3a. 
fase”, de l’Ajuntament de Planoles, per un valor de 91.739,95 
€. 

Decret de 01.06.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 3 i última de l’obra inclosa al PUOSC 2007 
titulada “Sanejament de Planès i la Serreta, 2a. fase-desglossat 
B, i 3a. fase”, de l’Ajuntament de Planoles, per un valor de 
42.666,94 €. 

Decret de 01.06.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 1 de l’obra inclosa al PUOSC 2010 titulada 
“Pavimentació i millora del carrer de la Pujada de la Quintana”, 
de l’Ajuntament de Toses, per un valor de 8.470,80 €. 

Decret de 01.06.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 2 de l’obra inclosa al PUOSC 2010 titulada 
“Pavimentació i millora del carrer de la Pujada de la Quintana”, 
de l’Ajuntament de Toses, per un valor de 49.032,60 €. 

Decret de 01.06.12: Concedir una llicència per assumptes propis sense cap 
retribució al treballador del CCR, Ramon Figueras Nadal, amb 
efectes d’1 de juny de 2012 i pel termini de 3 mesos 
prorrogables. 

Decret de 04.06.12: Constatar que s’ha produït l’aprovació definitiva de 
l’actualització per a 2012 del Pla d’assistència i suport en 
matèria de protecció civil als municipis (PAS) de la comarca 
del Ripollès, atès que no s’hi ha presentant al· legacions durant 
el termini d’informació pública. 

Decret de 04.06.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 1 de l’obra inclosa al PUOSC 2010 titulada 
“Capella de la Mare de Déu dels Dolors”, de l’Ajuntament de 
Vilallonga de Ter, per un valor de 14.393,74 €. 

Decret de 04.06.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 2 de l’obra inclosa al PUOSC 2010 titulada 
“Capella de la Mare de Déu dels Dolors”, de l’Ajuntament de 
Vilallonga de Ter, per un valor de 26.137,52 €. 

Decret de 04.06.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 1 de l’obra inclosa al PUOSC 2010 titulada 
“Capella de la Mare de Déu dels Dolors”, de l’Ajuntament de 
Vilallonga de Ter, per un valor de 14.393,74 €. 

Decret de 04.06.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 3 i última de l’obra inclosa al PUOSC 2010 
titulada “Capella de la Mare de Déu dels Dolors”, de 
l’Ajuntament de Vilallonga de Ter, per un valor de 21.690,68 
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€. 
Decret de 05.06.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 

certificació número 15 de l’obra inclosa al PUOSC 2006 
titulada “Sala polivalent, 1a. fase”, de l’Ajuntament de les 
Llosses, per un valor de 667,84 €. 

Decret de 05.06.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 16 de l’obra inclosa al PUOSC 2006 
titulada “Sala polivalent, 1a. fase”, de l’Ajuntament de les 
Llosses, per un valor de 5.238,03 €. 

Decret de 06.06.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 4 de l’obra inclosa al PUOSC 2010 titulada 
“Reforma i adequació interior de l’edifici de can Jenet”, de 
l’Ajuntament de Setcases, per un valor de 34.619,35 €. 

Decret de 06.06.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 5 de l’obra inclosa al PUOSC 2010 titulada 
“Reforma i adequació interior de l’edifici de can Jenet”, de 
l’Ajuntament de Setcases, per un valor de 37.083,09 €. 

Decret de 06.06.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 6 de l’obra inclosa al PUOSC 2010 titulada 
“Reforma i adequació interior de l’edifici de can Jenet”, de 
l’Ajuntament de Setcases, per un valor de 19.616,88 €. 

Decret de 06.06.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 7 de l’obra inclosa al PUOSC 2010 titulada 
“Reforma i adequació interior de l’edifici de can Jenet”, de 
l’Ajuntament de Setcases, per un valor de 8.428,13 €. 

Decret de 06.06.12: Delegar les funcions de Presidència en la vicepresidenta 
primera, Sra. M. Immaculada Constans, des del dia 7 fins al 18 
de juny de 2012, ambdós inclosos.  

Decret de 07.06.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 1 de l’obra inclosa al PUOSC 2009 titulada 
“Habilitació de la zona de compostatge”, de l’Ajuntament de 
Campelles, per un valor de 17.044,00 €. 

Decret de 07.06.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 2 de l’obra inclosa al PUOSC 2009 titulada 
“Habilitació de la zona de compostatge”, de l’Ajuntament de 
Campelles, per un valor de 3.960,57 €. 

Decret de 07.06.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 3 i última de l’obra inclosa al PUOSC 2009 
titulada “Habilitació de la zona de compostatge”, de 
l’Ajuntament de Campelles, per un valor de 1.255,20 €. 

Decret de 08.06.12: Denegar la subvenció sol· licitada per l’Associació Musical 
Juvenil Destaca’t, per manca de consignació pressupostària. 

Decret de 08.06.12: Denegar la subvenció sol· licitada per l’empresa The End 
Produccions Audiovisuals, SL, per manca de consignació 
pressupostària. 

Decret de 08.06.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
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certificació número 1 de l’obra inclosa al PUOSC 2009 titulada 
“Millora de l’abastament en alta”, de l’Ajuntament de 
Vilallonga de Ter, per un valor de 14.872,06 €. 

Decret de 08.06.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 2 de l’obra inclosa al PUOSC 2009 titulada 
“Millora de l’abastament en alta”, de l’Ajuntament de 
Vilallonga de Ter, per un valor de 2.860,28 €. 

Decret de 08.06.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 3 de l’obra inclosa al PUOSC 2009 titulada 
“Millora de l’abastament en alta”, de l’Ajuntament de 
Vilallonga de Ter, per un valor de 4.596,72 €. 

Decret de 08.06.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 4 de l’obra inclosa al PUOSC 2009 titulada 
“Millora de l’abastament en alta”, de l’Ajuntament de 
Vilallonga de Ter, per un valor de 35.006,82 €. 

Decret de 08.06.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 5 de l’obra inclosa al PUOSC 2009 titulada 
“Millora de l’abastament en alta”, de l’Ajuntament de 
Vilallonga de Ter, per un valor de 55.720,36 €. 

Decret de 08.06.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 6 de l’obra inclosa al PUOSC 2009 titulada 
“Millora de l’abastament en alta”, de l’Ajuntament de 
Vilallonga de Ter, per un valor de 28.326,22 €. 

Decret de 08.06.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 7 de l’obra inclosa al PUOSC 2009 titulada 
“Millora de l’abastament en alta”, de l’Ajuntament de 
Vilallonga de Ter, per un valor de 14.019,24 €. 

Decret de 08.06.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 8 i última de l’obra inclosa al PUOSC 2009 
titulada “Millora de l’abastament en alta”, de l’Ajuntament de 
Vilallonga de Ter, per un valor de 8.962,52 €. 

Decret de 13.06.12: Prorrogar el pagament de l’incentiu de productivitat de l’Anna 
Ribas i Codina, fins al mes d’agost d’enguany 

Decret de 19.06.12: Donar per efectuada la inspecció d’ofici biennal de la casa de 
colònies Torre del Coll, de Camprodon, amb resultat favorable 

Decret de 19.06.12: Atorgament d’ajuts individuals de menjador escolar per al curs 
2011-2012 (Sergio Lorente Picon), de l’Institut GermansVila 
Riera. 

Decret de 19.06.12: Requerir l’Agència Catalana de la Joventut, titular de l’alberg 
de joventut Pere Figuera, de Planoles, per tal que en un termini 
de 3 mesos esmeni les deficiències observades en la inspecció 
de data 4 de juny de 2012 . 

Decret de 19.06.12: Nomenar la secretària accidental de la corporació, Marta Arxé i 
Llagostera, representat del CCR a la Comissió de seguiment del 
conveni de col· laboració en matèria de gestió cadastral. 

Decret de 19.06.12: Nomenar el conseller Sr. Jeroni Marín Surroca, representant del 
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CCR al Patronat del Museu Etnogràfic de Ripoll, en substitució 
del president. 

Decret de 20.06.12: Atorgar una subvenció de 200,00 € a l’Agrupació de Persones 
Sordes del Ripollès, en concepte de col· laborar en 
l’organització de diverses activitats esportives. 

Decret de 19.06.12: Requerir Amics del Taga, SCP, titular de l’alberg de joventut 
Cal Nuri, de Ribes de Freser, per tal que en un termini de 3 
mesos esmeni les deficiències observades en la inspecció de 
data 21 de juny de 2012 . 

Decret de 22.06.12: Donar per complimentat el requeriment efectuat el 9.05.2012 i 
per esmenades les deficiències detectades en la inspecció 
biennal de data 6.02.2012, a l’alberg de joventut els Maristes, 
de Toses. 

Decret de 25.06.12: Aprovar la participació del CCR en l’Eurodistricte de l’Espai 
Català Transfronterer, Agrupació Europea de Cooperació 
Territorial (AECT), en la modalitat de membre adherit. 

Decret de 27.06.12: Constatar que s’ha produït l’aprovació definitiva automàtica de 
les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts de transport 
escolar no obligatori, atès que no s’hi ha presentant cap 
al· legació durant el termini d’informació pública. 

Decret de 28.06.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 8 de l’obra inclosa al PUOSC 2010 titulada 
“Reforma i adequació interior de l’edifici de can Jenet”, de 
l’Ajuntament de Setcases, per un valor de 28.961,82 €. 

Decret de 02.07.12: Classificar les proposicions presentades pels licitadors al 
procediment negociat sense publicitat per adjudicar el contracte 
de concessió del servei de menjador de les escoles rurals del 
Ripollès, i requerir l’empresa que ha presentat l’oferta més 
avantatjosa per tal que en un termini màxim de 10 dies aporti la 
documentació que es detalla.  

Decret de 02.07.12: Delegar a favor del vicepresident quart i conseller delegat i 
coordinador de l’Àrea d’Hisenda , Règim Interior i Assistència 
als municipis del CCR, Sr. Xavier Cima i Ruiz, la signatura del 
conveni amb l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura per a la 
prestació del servei de confecció de nòmines, contractes i 
assessorament laboral. 

Decret de 02.07.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 1 de l’obra inclosa al PUOSC 2010 titulada 
“Reforma i adequació de la piscina municipal, 1a. fase”, de 
l’Ajuntament de Ribes de Freser, per un valor de 4.234,64 €. 

Decret de 02.07.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 2 de l’obra inclosa al PUOSC 2010 titulada 
“Reforma i adequació de la piscina municipal, 1a. fase”, de 
l’Ajuntament de Ribes de Freser, per un valor de 29.639,51 €. 

Decret de 02.07.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 3 de l’obra inclosa al PUOSC 2010 titulada 
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“Reforma i adequació de la piscina municipal, 1a. fase”, de 
l’Ajuntament de Ribes de Freser, per un valor de 14.243,15 €. 

Decret de 02.07.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 4 de l’obra inclosa al PUOSC 2010 titulada 
“Reforma i adequació de la piscina municipal, 1a. fase”, de 
l’Ajuntament de Ribes de Freser, per un valor de 86.725,00 €. 

Decret de 02.07.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 5 de l’obra inclosa al PUOSC 2010 titulada 
“Reforma i adequació de la piscina municipal, 1a. fase”, de 
l’Ajuntament de Ribes de Freser, per un valor de 64.868,03 €. 

Decret de 04.07.12: Donar per complimentada la inspecció biennal efectuada el 2-
07-2012 a l’alberg de Joventut Pic de l’Àliga, de Queralbs, amb 
un resultat satisfactori. 

Decret de 04.07.12: Donar per complimentat el requeriment efectuat el 28.12.2011 i 
per esmenades les deficiències detectades en la inspecció 
biennal de data 15.12.2011, a la casa de colònies Mas Cabàlies, 
d’Ogassa. 

Decret de 06.07.12: Autoritzar el reinici de l’activitat de la instal· lació casa de 
colònies Rectoria de Matamala, de les Llosses, de titularitat de 
l’Associació Cultural i Recreativa l’Ou Cloc i inscriure-la al 
Registre d’instal· lacions destinades a activitats de lleure amb 
infants i joves del CCR, amb el nombre de 28 places. 

Decret de 10.07.12: Atorgament i denegació d’ajuts individuals de desplaçament 
per al curs 2011-2012. 

 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
NÚM. 17. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
 
Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen a 
continuació: 
 
Resolució de 02.05.12: Aprovar la imputació dels costos reals suportats pel CCR 

durant l’exercici econòmic de 2011 i considerar suficientment 
cobertes les despeses generals de caràcter estructural amb les 
aportacions que anualment ja s’imputen al Consorci Servei de 
Recaptació Cerdanya-Ripollès via pressupostària. 

Resolució de 16.05.12: Atorgar al Sr. Josep Canal i Font, del municipi de Sant Pau de 
Segúries, un permís d’abocament d’aigües a la depuradora de 
Sant Pau de Segúries, per a una activitat de taller de serralleria 
i mecanitzat de peces. 

Resolució de 24.05.12: Contracte menor de serveis per al manteniment de l’equip 
d’alimentació elèctrica ininterrompuda per a l’equip UPS-
20.000 NX/3 (30’), amb l’empresa Salicrú i per un import de 
2.992,47 euros, IVA inclòs 
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Resolució de 25.05.12: Atorgar a l’empresa Pub Ptres, del municipi de Camprodon, 
un permís per a la utilització del servei de neteja de 
clavegueram i instal· lacions de sanejament, i aprovar la 
liquidació . 

Resolució de 30.05.12: Atorgar a la vivenda Les Sobiranes del municipi de les 
Llosses, un permís per a la utilització del servei de neteja de 
clavegueram i instal· lacions de sanejament, i aprovar la 
liquidació . 

Resolució de 30.05.12: Atorgar a l’Ajuntament de Ripoll, un permís per a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram i instal· lacions 
de sanejament de les escoles Tomàs Raguer i Ramon 
Suriñach. 

Resolució de 30.05.12: Aprovar la liquidació per a l’Ajuntament de Ripoll per la 
utilització del servei de neteja de clavegueram i instal· lacions 
de sanejament de les escoles Tomàs Raguer i Ramon 
Suriñach. 

Resolució de 30.05.12: 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 del carrer Joan Coromina i Cufí. 

Resolució de 30.05.12: 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 carrer Joan 
Coromina i Cufí. 

Resolució de 30.05.12: Atorgar a l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries, un permís 
per a la utilització del servei de neteja de clavegueram i 
instal· lacions de sanejament del carrer Jacint Verdaguer núm. 
7. 

Resolució de 30.05.12: Aprovar la liquidació per a l’Ajuntament de Sant Pau de 
Segúries, per la utilització del servei de neteja de clavegueram 
i instal· lacions de sanejament del carrer Jacint Verdaguer 
núm. 7. 

Resolució de 30.05.12: 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 del carrer Sant quintí. 

Resolució de 30.05.12: Aprovar la liquidació per a l’Ajuntament de Ribes de Freser, 
per la utilització del servei de neteja de clavegueram i 
instal· lacions de sanejament del carrer Sant Quintí. 

Resolució de 08.06.12: Aprovar l’expedient 4/2012, de modificació del pressupost 
per al 2012. mitjançant transferència de crèdits. 

Resolució de 20.06.12: Atorgar a la vivenda Les Sobiranes del municipi de les 
Llosses, un permís per a la utilització del servei de neteja de 
clavegueram i instal· lacions de sanejament, i aprovar la 
liquidació. 

Resolució de 25.06.12: Atorgar a Rialb de Queralbs, del municipi de Queralbs, el 
permís anual fins al 31 de desembre d’enguany, d’abocament 
d’aigües residuals amb camió cisterna. 
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Resolució de 26.06.12: Procedir a fer un pagament per regularitzar l’import d’ajuts de 
menjador escolar de l’alumne Mohammed SAid Ayad el 
Hmaidi.  

Resolució de 27.06.12: Notificar als representants legals de l’alumna Daniela 
Iordache que han de satisfer l’import corresponent per la 
utilització del servei de menjador escolar de l’IE de Sant Joan 
de les Abadesses corresponents als mesos de març, aril, maig i 
juny de 2012. 

Resolució de 27.06.12: Atorgar un ajut social al treballador del CCR, Ramon Moreno 
i Coderch, pel naixement d’un fill. 

Resolució de 27.06.12: 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 
pavelló municipal i del veïnat de Batet, del municipi de Ribes 
de Freser 

Resolució de 27.06.12: Aprovar la liquidació per a l’Ajuntament de Ribes de Freser 
per la utilització del servei de neteja de clavegueram i 
instal· lacions de sanejament del clavegueram de la zona del 
pavelló municipal i del veïnat de Batet, del municipi de Ribes 
de Freser. 

Resolució de 27.06.12: Atorgar a la Sra. M. Dolores Ortega Sánchez, 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 27.06.12: Atorgar a l’Ajuntament de Planoles un permís per a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram i instal· lacions 
de sanejament, per netejar el clavegueram de la zona de les 
escoles i el consultori del municipi de Planoles. 

Resolució de 27.06.12: Aprovar la liquidació per a l’Ajuntament de Planoles per la 
utilització del servei de neteja de clavegueram i instal· lacions 
de sanejament del clavegueram de la zona de les escoles i el 
consultori del municipi de Planoles.. 

Resolució de 28.06.12: Atorgar a l’Ajuntament de Campelles un permís per a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram i instal· lacions 
de sanejament, per netejar el clavegueram de la zona de la 
plaça del Fuster, del municipi de Campelles 

Resolució de 28.06.12: Aprovar la liquidació per a l’Ajuntament de Campelles per la 
utilització del servei de neteja de clavegueram i instal· lacions 
de sanejament del clavegueram de la zona de la plaça del 
Fuster, del municipi de Campelles. 

Resolució de 03.07.12: Exposar en el tauler d’anuncis la relació de subvencions 
atorgades durant el segon trimestre de l’any 2012. 

 
El Ple en queda assabentat. 
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NÚM. 18. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE CONSELL DE GOVERN 
CORRESPONENTS A LES SESSIONS CELEBRADES ENTRE ELS DIES 8 DE 
MAIG DE 2012 I 19 DE JUNY DE 2012 
 
Es dóna compte de les actes de Consell de Govern números 9, 10, 11 i 12 
corresponents a les sessions celebrades en dates 8 i 15 de maig i 5 i 19 de juny de 
2012. 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
NÚM. 19. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
S’inclou, per urgència la proposa d’acceptació de la renúncia d’un conseller. 
 
El president, explica que el senyor Raimon Traver i Burniol ha presentat l’escrit de 
renúncia del seu càrrec de conseller en data 11 de juliol de 2012, data en què ja s’havia 
celebrat la sessió de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió. 
 
En conseqüència, amb caràcter previ al debat i votació de la proposta, se sotmet a 
votació del Ple la urgència d’aquesta proposta i la ratificació de la seva inclusió en 
l’ordre del dia. 
 
El Ple aprova la urgència per unanimitat dels membres assistents i, per tant, se sotmet a 
debat la proposta següent: 
 
 
NÚM. 19. ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA D’UN CONSELLER 
 
Vist l’escrit presentat al Registre General del Consell Comarcal el dia 11-07-2012 
(NRE 1840) pel conseller de la candidatura de Convergència i Unió (CiU), senyor 
Raimon Traver i Burniol, en el qual expressa la seva voluntat de renunciar al càrrec de 
conseller 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, 
 
El Ple acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
Primer. Acceptar la renúncia presentada pel conseller senyor Raimon Traver i Burniol, 
de Convergència i Unió (CiU). 
 
Segon. Sol· licitar a la Junta Electoral que expedeixi la credencial del substitut o 
substituta corresponent a la candidatura respectiva, de conformitat amb les eleccions 
municipals de 2011.  



 33 

 
Tercer. Trametre aquest acord a la Junta Electoral Central juntament amb la 
documentació reglamentària, mitjançant la traducció. 
 
El president comenta que al senyor Traver li hagués agradat poder ser en aquesta 
sessió per acomiadar-se, però que per motius professionals finalment no li ha estat 
possible. 
 
El senyor Enric Pérez diu que lamenten la motivació de la baixa del conseller per 
motius personals i professionals. No obstant això, fan el prec que la seva substitució al 
Consorci Ripollès Desenvolupament sigui ràpida, ja que el Consell Comarcal hi té un 
pes específic. 
 
El president diu que no hi ha aquest problema, ja que ell personalment n’ha assumit les 
funcions. 
 
 
NÚM. 20. PRECS I PREGUNTES 
 
- Demana la paraula el senyor Enric Pérez, portaveu del grup comarcal del PSC per 
preguntar com està el tema de la Unitat d’escolarització compartida. 
 
El president diu que va mantenir una reunió fa setmanes amb el responsable de la 
Unitat i es va demanar al Consorci de Benestar Social del Ripollès l’ajuda per a que hi 
hagi una continuïtat. Demà hi ha una reunió a Girona per aquest tema i les perspectives 
són bones perquè només hi ha una unitat. Se’ls informarà demà mateix de com està el 
tema. 
 
- La senyora M.Carme Freixa, portaveu del grup comarcal d’Esquerra, demana pel 
tema sorgit en un Consell d’Alcaldes relatiu a la Coordinadora d’Educació. Li sembla 
que no acaba de funcionar, és l’ens al qual s’hauria de traspassar la informació del 
Consell Comarcal en matèria d’educació. Demana pel funcionament de la 
Coordinadora. 
 
El president diu que s’hi insistirà i comenta que se’n va fer una fa uns tres mesos. 
 
Intervé la senyora Montserrat Tallant per dir que la Coordinadora Comarcal s’havia 
creat feia uns 5 anys i que tractava temes molt importants pel Consell Comarcal tals 
com el menjador i el transport de primària i secundària. Feien tres reunions a l’any. Era 
molt útil sobretot en època escolar i té sentit a principi de curs. 
 
El president diu que es reactivarà. 
 
La senyora Tallant diu que la Coordinadora es convocava des del Consell Comarcal i 
els servei educatius hi participaven. S’havia generat un bona dinàmica de treball. 
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La senyora Núria López demana perquè s’ha deixat de convocar. 
 
El president respon que només va poder assistir a la primera principi de curs. 
 
La senyora Tallant diu que potser com a equip de Govern han de valorar si és o no 
convenient convocar la Coordinadora. Ells com a comunitat educativa no tenen la 
potestat per fer-ho i en aquests moments de crisi requereix el suport del món civil. 
 
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 
 


