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ACTA DEL PLE. SESSIÓ NÚMERO 03/2012 
 
 

Lloc:  Sala Gonçal Cutrina del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts, 20 de març de 2012 
Hora d’inici:  20:07 hores 
Hora d’acabament: 21:05 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. M. Teresa Jordà i Roura 
  • Sra. Maria Perramon i Mir 
  • Sr. Josep Tremps i Bosch 
   
 Gerent: • Sr. Raül Morales i Vergés 
   
 Secretària accidental: • Sra. Marta Arxé i Llagostera 
 
 
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 les actes de les sessions anteriors. 
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Presidència 
2. Despatx oficial. 
 

Dictàmens de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió 
3. Aprovació inicial dels Estatuts del Patronat del Museu Etnogràfic de Ripoll. 
4. Creació de la Comissió Comarcal de Protecció Civil del Ripollès. 
5. Aprovació de l’actualització del Pla d’assistència i suport en matèria de protecció 

civil als municipis (PAS), de la comarca del Ripollès. 
6. Resolució del recurs extraordinari de revisió interposat contra “les resolucions 

dictades en l’àmbit de l’expedient de contractació dels serveis de transport escolar 
a la comarca del Ripollès de l’any 2010 i dels contractes concessionals de les rutes 
7, 8, 9  i 10”. 

7. Donar-se de baixa de l’Associació de Rutes del Romànic Vic-Ripoll-Sant Joan de 
les Abadesses. 

8. Separació del Consell Comarcal del Ripollès com a membre del Consorci per a la 
Protecció i la Gestió de l’Espai d’Interès Natural de l’Alta Garrotxa. 

9. Separació del Consell Comarcal del Ripollès com a membre adherit de 
l’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer en el marc d’una agrupació europea 
de cooperació territorial (AECT). 

 
Control de l’Acció de Govern 

10. Donar compte dels decrets de Presidència. 
11. Donar compte de les resolucions de Gerència. 
12. Donar compte de les actes de Consell de Govern corresponents a les sessions 

celebrades entre els dies 10 de gener de 2012 i 21 de febrer de 2012. 
 
13. Mocions d’urgència. 
14. 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 17 de gener de 2012 i la de la sessió extraordinària del dia 21 de 
febrer 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: 
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29/01/2012 Lliurament de premis del Cross de Ripoll. 
04/02/2012 A Ripoll, lliurament de premis del Campionat de dards per a persones 

sordes. 
09/02/2012 A Llanars, signatura pública del conveni pels punts d’infoenergia amb 7 

ajuntaments de la comarca. 
13/02/2012 A Ripoll, acte d’homenatge de l’Escola Vedruna a la gent gran. 
19/02/2012 A Pardines, inauguració de 4 habitatges socials. 
26/02/2012 A Ribes de Freser, trobada comarcal dels delegats de les associacions de 

donants de sang. 
01/03/2012 A Ripoll, conferència, organitzada per la UNED, sobre la contaminació 

acústica a la FES. 
02/03/2012 A Vic, presentació del Centre d’Estudis Sanitaris i Socials. 
10/03/2012 A la Molina, lliurament de premis del Campionat del Món d’Snow. 
11/03/2012 A Queralbs, inauguració de les obres de millora de l’estació del 

cremallera. 
18/03/2012 A Sant Joan de les Abadesses, lliurament de premis de la Duatló. 
16/03/2012 A Ripoll, presentació del llibre Via ampla, ment estreta, de Pere Macias. 
17/03/2012 A Campdevànol, acte de presentació de la nova junta del Casal de la 

Gent Gran. 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE LA GESTIÓ 
 
NÚM. 3. APROVACIÓ INICIAL DELS ESTATUTS DEL PATRONA T DEL 
MUSEU ETNOGRÀFIC DE RIPOLL  
 
Antecedents de fet: 
 
Des de l’any 1993 el Museu Etnogràfic de Ripoll. Antic Museu Folklòric Parroquial, 
és gestionat per un Patronat format pel Bisbat de Vic, l’Ajuntament de Ripoll i El 
Consell Comarcal del Ripollès. 
 
Des d’aquella data s’ha produït el canvi d’ubicació del Museu i ha sorgit la necessitat 
de replantejar la gestió del mateix en favor de l’Ajuntament de Ripoll, per tal de 
garantir una bona conservació, difusió i preservació dels fons existents. 
 
En el marc d’aquesta voluntat, s’ha tramitat una modificació dels Estatuts inicials del 
Patronat, preveient com a principals funcions d’aquest ens la supervisió de la correcta 
conservació, exhibició pública i cessió a tercers, si s’escau, dels béns del Patronat, 
essent aquests la majoria de fons que conformen el Museu Etnogràfic de Ripoll. El 
Patronat alhora es configura com un òrgan assessor de l’entitat gestora del Museu 
Etnogràfic de Ripoll, que serà l’Ajuntament de Ripoll. 
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En Ple de l’Ajuntament de Ripoll, en la seva sessió plenària de data 29 de novembre de 
2011, va aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Patronat del Museu 
Etnogràfic de Ripoll. Aquest Acord ha estat notificat al Consell Comarcal del Ripollès 
en data 10 de gener de 2012. 
 
Vista la proposta de modificació dels estatuts reguladors del Patronat del Museu 
Etnogràfic de Ripoll que consta a l’expedient; 
 
Vist l’informe d’Intervenció que consta a l’expedient i pel qual es constata que hi ha 
crèdit a l’aplicació pressupostària corresponent per fer front a la despesa; 
 
Fonaments de Dret: 
 
De conformitat amb allò que disposa l’article 313.2 del ROAS, l’acord dels ens locals 
per adherir-se, modificar, separar-se o dissoldre els consorcis, com també per aprovar i 
modificar els estatuts, s’ha d’adoptar amb el vot favorable de la majoria absoluta dels 
membres de la corporació. 
 
Aquest acord, juntament amb els estatuts s’han de sotmetre a informació pública pel 
termini de trenta dies, mitjançant anuncis que s’insereixin al Butlletí oficial de la 
província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de la 
corporació. Simultàniament, s’ha de donar audiència als interessats i a les entitats que, 
si escau, han exercit la iniciativa. 
 
Per tot l’exposat, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de la Gestió, el Ple acorda per unanimitat: 
 
Primer.  Aprovar la modificació dels Estatuts del Patronat del Museu Etnogràfic de 
Ripoll. 
 
Segon.  El Consell Comarcal del Ripollès aportarà una quota màxima anual de tres-
cents euros (300 €), al pressupost del Patronat, per al seu funcionament. 
 
Tercer. Sotmetre aquest acord, juntament amb els Estatuts modificats a informació 
pública durant el termini de trenta dies, mitjançant publicació del corresponent anunci 
al Butlletí oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al 
tauler d’anuncis de la corporació. 
 
Quart. Comunicar l’adopció d’aquest acord al Bisbat de Vic, a l’Ajuntament de Ripoll 
i a la Intervenció per a l’efecte corresponent. 
 
El president comenta que aquest punt també l’ha aprovat l’Ajuntament de Ripoll. 
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NÚM. 4. CREACIÓ DE LA COMISSIÓ COMARCAL DE PROTECCI Ó CIVIL 
 
D’acord amb l’article 50 de la Llei 4/1997, de protecció civil de Catalunya, els 
consells comarcals són entitats que participen en les tasques de protecció civil a 
Catalunya i han de prestar suport, assistència i cooperació a les funcions municipals de 
protecció civil. 
 
El Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres 
obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, 
determina en el seu article 13 que en cas que el consell comarcal disposi de comissió 
comarcal de protecció civil, les funcions d’homologació dels plans d’autoprotecció 
(PAU), per part dels municipis poden ser delegades en el consell comarcal 
corresponent. 
 
L’article 16.3 del Decret 82/2010, estableix que els municipis que no disposin de 
comissió pròpia de protecció civil, poden optar per delegar la seva funció 
d’homologació dels PAU a la comissió comarcal de protecció civil o a la junta de 
govern del mateix ajuntament. L’homologació es farà en base a l’informe tècnic que 
haurà d’emetre personal tècnic de l’ajuntament, d’entitats avaluadores externes 
degudament acreditades, del consell comarcal o d’altres ens de caràcter 
supramunicipal, sobre el pla d’autoprotecció i sobre les condicions d’autoprotecció de 
l’activitat. 
 
El Consell d'Alcaldes, que és l'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, va emetre dictamen favorable a aquesta proposta, en la seva 
sessió de data 6 de març de 2012. 
 
Correspon al Ple la competència d’establir l’organització del consell comarcal, de 
conformitat amb allò que disposa l’article 14.2.b) 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. 
  
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: 
 
Primer. Crear la Comissió Comarcal de Protecció Civil del Ripollès, la qual tindrà la 
funció d’homologar els plans d’autoprotecció (PAU), prèvia sol· licitud dels 
ajuntaments de la comarca que no disposin de comissió de protecció civil municipal i 
que hagin delegat en aquesta corporació aquesta funció. 
 
Segon. La Comissió Comarcal de Protecció Civil del Ripollès estarà integrada pels 
següents membres: 
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- President/a del Consell Comarcal 
- Gerent 
- Tècnic/a acreditat/ada  
- Tècnic/a comarcal 
- Secretari/a de la corporació 

 
Tercer. Notificar aquest acord als Serveis Territorials del Departament d’Interior a 
Girona, al Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d’Interès Natural del 
Ripollès i als municipis de la comarca. 
 
El president explica que aquest tema va ser dictaminat favorablement pel Consell 
d’Alcaldes. 
 
 
NÚM. 5. APROVACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ DEL PLA D’ASSI STÈNCIA I 
SUPORT EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CIVIL ALS MUNICIPIS (PAS), DE 
LA COMARCA DEL RIPOLLÈS  
 
Per Acord adoptat pel Ple del Consell Comarcal del Ripollès, en la seva sessió de data 
14 de juliol de 2009, es va aprovar el Pla d’Assistència i Suport en matèria de 
protecció civil als municipis (PAS), de la comarca del Ripollès 
 
De conformitat amb allò que disposa el propi PAS, el Pla s’ha d’actualitzar cada any. 
Aquesta tasca consisteix en posar al dia les dades del Pla: persones implicades, llistats 
telefònics, activitats programades, recursos, etc.  
 
Atès que en data 22 de maig de 2011 es van celebrar les eleccions municipals, amb els 
corresponents canvis de càrrecs electes, l’actualització del PAS esdevé especialment 
necessària. 
 
La Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció civil de Catalunya estableix, en el seu 
article 50, que el Consells Comarcals són entitats que participen en les tasques de 
protecció civil a Catalunya i que han de prestar el seu suport, assistència i cooperació a 
les funcions municipals de protecció civil. Així mateix, correspon als Consells 
Comarcals l’elaboració i l’aprovació dels plans d’assistència i suport en matèria de 
protecció civil per als municipis del seu àmbit. Aquests plans han de ser homologats 
per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya i respectar els plans municipals de 
protecció civil. 
 
L’article 50 esmentat també disposa que per reglament s’ha de regular el procediment 
d’elaboració i aprovació dels plans d’assistència i suport  en matèria de protecció civil. 
 
Atès que no s’ha produït aquest desenvolupament reglamentari previst a la Llei 
4/1997, resulten d’aplicació els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local i 178 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 
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58 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals 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: 
 
Primer. Aprovar inicialment l’actualització del Pla d’Assistència i Suport en matèria 
de protecció civil als municipis (PAS), de la comarca del Ripollès i sotmetre’l a 
informació pública pel termini de 30 dies, mitjançant publicació d’aquest acord al 
Butlletí oficial de la província de Girona i al Diari oficial de la Generalitat de 
Catalunya. En cas que no es presentin al· legacions durant el període d’informació 
pública, aquest acord quedarà aprovat definitivament sense necessitat de prendre’n cap 
altre. 
 
Segon. Trametre l’actualització del Pla d’Assistència i Suport en matèria de protecció 
civil als municipis (PAS), de la comarca del Ripollès, als Serveis Territorials a Girona 
del Departament d’Interior, Protecció Civil, als efectes oportuns. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord al Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais 
d’Interès Natural del Ripollès. 
 
El president explica que sobretot s’incorporen els canvis de càrrecs derivats de les 
darreres  eleccions. 
 
 
NÚM. 6. RESOLUCIÓ DEL RECURS EXTRAORDINARI DE REVIS IÓ 
INTERPOSAT CONTRA “LES RESOLUCIONS DICTADES EN L’ÀMBIT DE 
L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE TRANSPORT 
ESCOLAR A LA COMARCA DEL RIPOLLÈS DE L’ANY 2010 I DELS 
CONTRACTES CONCESSIONALS DE LES RUTES 7, 8, 9  I 10”  
 
Antecedents de fet: 
 
1.- En data 12 de gener de 2012, el senyor Felip Mir Vilarrasa, actuant en 
representació de l’empresa Transports Mir, SA ha interposat recurs extraordinari de 
revisió (RE 46), contra “les resolucions dictades en l’àmbit de l’expedient de 
contractació dels serveis de transport escolar a la comarca del Ripollès de l’any 2010 
i dels contractes concessionals de les rutes 7, 8, 9  i 10” (en transcripció literal) i 
sol· licita la nul· litat d’aquestes resolucions sense especificar quines.  
 
El recurrent tampoc determina quin és el motiu concret, d’entre els possibles motius 
taxats de l’article 118.1, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
Administracions públiques i del procediment administratiu comú, que justifica la 
interposició d’aquest recurs extraordinari de revisió. 
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El recurs es fonamenta en què suposadament durant el mes d’octubre de 2011, quan el 
Consell Comarcal va procedir a la publicació a la seva pàgina web dels horaris i els 
itineraris de les rutes transport escolar, l’empresa s’assabenta d’una sèrie d’aspectes 
que, al seu entendre, evidencien una sèrie d’irregularitats per no ajustar-se a l’establert 
al Decret 161/1996, de 16 de maig, regulador dels servei escolar de transport de la 
Generalitat de Catalunya. Concretament manifesta que a la Ruta 7 Ogassa- Sant Joan 
de les Abadesses, Ruta 8 Les Llosses-Ripoll, Ruta 9 Vallfogona-Ripoll i Ruta 10 
Gombrèn-Ripoll,  es transporten alumnes dins d’un mateix terme municipal i que, per 
tant, s’utilitzen fons públics per finalitats diferents a les previstes a l’ordenament 
jurídic. En conseqüència, el recurrent entén que el Consell Comarcal incorre en 
desviació de poder i sol· licita la nul· litat o, subsidiàriament, l’anul· labilitat dels actes 
que recorre, si bé no concreta quins són. 
  
De les Rutes 7, 8 i 9 n’és concessionària l’empresa Transports Elèctrics Interurbans 
S.A. (TEISA). De la Ruta 10 n’és concessionària l’empresa recurrent, Transports Mir, 
SA. 
 
2.- El recurrent interposa aquest recurs extraordinari de revisió contra actes ferms en 
via administrativa, suposadament els acords d’adjudicació definitiva de les Rutes 7, 8, 
9 i 10, però no especifica quin és l’acte/s administratiu/s impugnat/s, ni tampoc 
determina el motiu taxat de l’article 118.1 de la Llei 30/1992, en base al qual 
interposa el recurs extraordinari de revisió. 
 
Fonaments de Dret: 
 
I.-  De conformitat amb l’article 108 de la Llei 30/1992, el recurs extraordinari de 
revisió és un recurs que s’interposa contra actes ferms en via administrativa i que 
únicament procedirà quan concorri alguna de les causes taxativament enumerades a 
l’article 118.1 del mateix cos legal. El caràcter excepcional d’aquest tipus de recurs, en 
determina una interpretació restrictiva i la necessitat que es puntualitzin els motius en 
què es fonamenta la pretensió (STS 17.6.1981, 9.6.1999 i 20.9.2000, entre moltes 
altres). En conseqüència, no expressar la causa en què es fonamenta el recurs, 
determina per sí sol el seu rebuig (STS 11.7.2001, Ar. 5024).  
 
No només això, sinó que la interposició de qualsevol recurs haurà d’expressar, d’acord 
amb l’article 110.1.b) de la Llei 30/1992, l’acte que es recorre. El recurs interposat és 
de caràcter genèric, contra “les resolucions dictades en l’àmbit de l’expedient de 
contractació dels serveis de transport escolar a la comarca del Ripollès de l’any 2010 
i dels contractes concessionals de les rutes 7, 8, 9  i 10” (en transcripció literal). Per 
tant, concorre una nova circumstància que determina la inadmissió directa d’aquest 
recurs sense entrar en el fons de l’assumpte.  
 
II.-  No obstant els motius d’inadmissió exposats en el Fonament de Dret I, pel que fa 
al fons de l’assumpte, cal puntualitzar les qüestions següents: 
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És del tot inconcebible que l’empresa recurrent fins a l’octubre de l’any 2011 no 
tingués coneixement del fet que s’optimitzaven les rutes 7, 8, 9 i 10 de servei interurbà 
de transport escolar,  per fer part del servei urbà, quan l’empresa Transport Mir, S.A. 
presta el servei de la Ruta 10 Gombrèn-Ripoll, des del curs 2010-2011. 
 
El recurrent tampoc pot invocar desconeixement de la prestació del servei urbà de 
transport, quan els Plecs de condicions reguladors de la contractació preveuen la 
prestació d’aquest servei de manera expressa, concretament a l’Annex 1.1. Descripció 
de rutes, tant a les citades Rutes 7, 8, 9 i 10, com també a la Ruta 19 EE Ripoll.  
 
Al llarg de l’expedient de contractació de referència, l’empresa Transports Mir, S.A. 
va donar exprés consentiment al contingut dels Plecs que, a més, formen part integrant 
del contracte que té subscrit l’empresa recurrent. 
 
Pel que fa a la suposada indefinició del detall de les rutes, a la Clàusula 18.3 dels plecs 
reguladors de la contractació s’estableix que a l’inici de cada curs escolar el Consell 
Comarcal actualitzarà, els Annexos 1.1. Descripció de rutes i 1.2. Expedicions i preus 
màxims totals, que es formalitzaran en funció del nombre d’alumnes matriculats a cada 
centre i els horaris lectius corresponents que aprovi el Departament d’Ensenyament. 
En la pràctica i com el recurrent ja coneix, fins que no s’inicia el curs i en funció dels 
usuaris del servei, els horaris, parades i recorregut de la ruta no queden definitivament 
fixats. 
 
III.-  La suposada contravenció d’allò que disposa el Decret 161/1996, invocada pel 
l’empresa recurrent manca de tot fonament jurídic, com a continuació s’exposa: 
 
El recurrent fonamenta la suposada contravenció del Decret 161/1996, en el fet que es 
transporten gratuïtament alumnes d’ensenyament obligatori residents en el mateix 
municipi on radica el centre escolar. El recurs parteix de la interpretació que els 
alumnes no contemplats dins del Decret 161/1996 no tenen dret al transport escolar 
gratuït. Aquesta pretensió queda desvirtuada per la Disposició Addicional 1 del mateix 
Decret 161/1996 que disposa 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 servei escolar de transport o la 
concessió d’ajuts destinats a l’alumnat que cursi segon cicle d’educació infantil que 
hagi de desplaçar-se fora del seu municipi de residència, i a l’alumnat d’educació 
obligatòria que s’hagi de desplaçar a centres docents del mateix municipi però 
distants del seu lloc de residència.”.  
 
El Conveni i les corresponents Addendes que anualment es subscriuen amb el 
Departament d’Ensenyament en matèria de transport escolar, contenen també aquesta 
regulació, preveuen expressament la possibilitat de realitzar el transport no obligatori i 
atorguen la corresponent dotació econòmica per aquest concepte. 
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Els contractes subscrits per les Rutes 7, 8, 9 i 10 de transport escolar urbà es presten 
per alumnes d’ensenyament obligatori i dins del marc del conveni subscrit amb el 
Departament d’Ensenyament i la dotació econòmica atorgada a l’efecte. 
 
De fet, el Consell Comarcal del Ripollès anualment rendeix comptes davant del 
Departament d’Ensenyament de la seva gestió i del destí dels recursos econòmics 
assignats, tant en matèria de transport com de menjador escolar.  
 
 
IV.-  A l’empara d’allò que disposa l’article 112 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim jurídic de les Administracions públiques i del Procediment 
administratiu comú, es va atorgar vista del recurs extraordinari de revisió interposat 
per l’empresa Transports Mir, SA, al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya i a l’empresa Transports Elèctrics Interurbans S.A. (TEISA), per la seva 
condició d’interessades en la tramitació d’aquest expedient. El Departament 
d’Ensenyament no ha presentat cap escrit d’al· legacions. 
 
L’empresa TEISA ha presentat escrit d’al· legacions en data 5 de març de 2012 –RE 1-
2012-000391-1–, en el qual manifesta total desacord amb el recurs interposat, per anar 
contra els propis actes de l’empresa recurrent, Transports Mir, SA, la qual va 
manifestar exprés consentiment als plecs reguladors de la contractació, perquè el 
procediment de contractació va donar estricte compliment a les garanties establertes a 
la legislació  en matèria de contractació pública i perquè no concorre cap dels motius 
legalment taxats per interposar el recurs extraordinari de revisió. 
 
V.- Correspon al Ple, de conformitat amb allò que disposa l’article 22.2.j), l’exercici 
de les accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de 
competència plenària. 
 
Per tot l’exposat, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de la Gestió, el Ple acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Inadmetre el recurs extraordinari de revisió interposat per l’empresa 
Transports Mir, SA., contra “les resolucions dictades en l’àmbit de l’expedient de 
contractació dels serveis de transport escolar a la comarca del Ripollès de l’any 2010 
i dels contractes concessionals de les rutes 7, 8, 9  i 10” (en transcripció literal), 
davant de la palesa manca de concurrència dels motius taxats que permeten la 
interposició del recurs extraordinari de revisió, de conformitat amb allò que disposa 
l’article 119.1 de la Llei 30/1992 i pels motius de fons que s’exposen al llarg d’aquest 
acord. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya a Girona i a l’empresa TEISA. 
 
Tercer.-  Notificar a l’empresa recurrent aquest acord, fent-los palès que contra el 
mateix poden interposar un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats 
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contenciosos administratius de la província de Girona, en el termini de dos mesos 
comptadors a partir del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació, de 
conformitat amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
 
NÚM. 7. DONAR-SE DE BAIXA DE L’ASSOCIACIÓ DE RUTES DEL 
ROMÀNIC VIC-RIPOLL-SANT JOAN DE LES ABADESSES 
 
El president proposa tractar aquest punt conjuntament amb els punts 8 i 9. Comenta 
que sap greu donar-nos de baixa d’aquestes associacions, però que s’està actuant de 
conformitat amb allò aprovat al pressupost. Potser l’any vinent serà diferent, o pitjor.  
Es va prendre el compromís de fer un seguiment conjunt de l’execució del pressupost i 
caldrà posar-ho en marxa perquè la Diputació ja ha notificat la reducció de l’aportació 
en un 15%, que es tradueix en més de 42.000 €. 
 
Comenta que sap especialment greu la baixa de l’Associació Rutes del Romànic 
perquè, a part de Ripoll, hi participa també Sant Joan de les Abadesses. A partir de 
l’any que ve potser es podrà reconsiderar aquesta decisió. S’ha de tenir en compte que 
Terra de Comtes i Abats també està fent una feina molt important. No obstant això a 
l’hora d’elaborar el pressupost s’ha fet intentant prioritzar altres temes, com el 
manteniment dels llocs de treball. 
 
Intervé el conseller senyor Enric Pérez i diu que el PSC considera que desentendre’s 
d’aquesta tipologia de projectes va més enllà d’un tema merament econòmic. Voldria 
saber si hi ha hagut reunions prèvies per notificar a aquestes associacions la baixa, o 
únicament rebran un trist paper. Entén que, a part dels diners, es poden aportar altres 
coses com feina, desenvolupament d’un projecte de turisme cultural, tema 
transfronterer, posar en valor el patrimoni, ... No tot són els diners. Es va proposar 
Ripoll com a subseu per projectes transfronterers. Donar-se de baixa sap greu perquè 
darrere hi ha molta feina. S’havia fet una important tasca de senyalització amb 
l’Associació de Rutes del Romànic i es tiraven endavant uns projectes que semblaven 
importants. 
 
Pel que fa al Consorci per a la Protecció i la Gestió de l’Espai d’Interès Natural de 
l’Alta Garrotxa, el senyor Pérez demana si a algú se li plantejaria donar-se de baixa del 
CEINR? No. Doncs tampoc ho haurien de fer del de l’Alta Garrotxa, on Camprodon hi 
aporta la major part del territori. També demana si, abans de prendre aquesta decisió, 
s’ha notificat als alcaldes afectats de la comarca. Donar-se de baixa és una llàstima. 
Considera que hi ha altres fórmules. 
 
El president comenta que ja ha dit que la vinculació amb aquestes entitats hi serà igual. 
De fet, ja hi ha hagut reunions del conseller de Cultura amb l’Associació Rutes del 
Romànic. Es tracta simplement que l’equip de govern ha prioritzat les qüestions 
pressupostàries. 
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El senyor Enric Pérez diu que el grup del PSC votarà en contra perquè entenen que no 
es poden desentendre d’aquest projecte. 
 
El president comenta que s’està en contacte amb Prada de Conflent per 
l’agermanament amb municipis de la comarca. De moment només són converses. De 
tota manera explica que els mantindrà puntualment informats quan hi hagi coses en 
ferm. 
 
Intervé la consellera senyora Teresa Jordà i diu que no es vol repetir, que de fet 
comparteix els arguments emprats pel senyor Pérez. De tota manera, el grup d’ERC  
vol insistir especialment en l’Associació Rutes del Romànic. Aquest és un projecte que 
no van iniciar ells, que ja venia de l’època en què el Sr. Codina era l’alcalde de Vic, el 
senyor Casadesús alcalde de Ripoll i el senyor Vilarrasa president del Consell. Amb 
posterioritat el projecte va continuar amb la intervenció de la consellera senyora 
Montse Tallant i ella mateixa. Expressa que sap especialment greu donar-se de baixa 
ara, perquè el projecte estava especialment madur. Des del Consell Comarcal d’Osona 
s’hi havia participat molt amb tècnics. Caldria parlar-hi, perquè si bé ara sembla que 
no podem pagar, tampoc ens en podem desvincular. S’ha fet una feina molt ben feta. 
Entén la dificultat de quadrar pressupostos en temps de crisi. 
 
El president comenta que el conseller de Cultura està treballant molt en aquests temes. 
Passa moltes angúnies a nivell econòmic i costa molt quadrar. Fan reunions conjuntes 
tots els consells comarcals de Girona. Diu que pren el compromís de no desvincular-se 
dels projectes. 
 
La consellera senyora Montse Tallant diu que com a implicada en el tema de 
l’Associació Rutes del Romànic vol afegir que el projecte està molt madur, amb molta 
feina feta i ara es proposa de fer paquets turístics. Tots els ajuntaments tenen 
problemes econòmics. No veuen bé aquesta desvinculació econòmica perquè comporta 
no fer el seguiment, no ser-hi present, no hi ha implicació. Cal donar suport als tècnics, 
i li sap greu que el Consell Comarcal del Ripollès no sigui en aquest marc. Si no es 
poden pagar 1.000 €, s’ha de veure què s’hi pot posar. S’ha d’evitar que el treball fet 
no serveixi per a res. Hi ha un recorregut senyalitzat, una gran feina feta, molt treball, 
hi ha Terra de Comtes i Abats, Sant Martí del Canigó, ... Li dol la separació. Voldria 
sortir d’aquesta sessió amb el compromís que si no es paga, almenys fer el seguiment. 
Hi ha establiments i hotels als quals se’ls està demanant la col.laboració per formar 
part dels paquets turístics. Com els poden explicar que el Consell Comarcal, en canvi, 
no hi és. 
 
El president respon que ho entén, que no es tracta de desvincular-se’n. Continua 
havent-hi l’Ajuntament de Ripoll i el de Sant Joan. 
 
La senyora Teresa Jordà diu que no obstant això, es perdrà la coordinació, perquè hi ha 
el Consell Comarcal d’Osona i el del Bages i en canvi no hi haurà el del Ripollès. 
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El president diu que es farà la consulta amb l’Associació. No es volen desvincular del 
projecte, però vol fer notar que encara que sembli que no pot ser, en aquests moments 
1.000 € sí que són importants. Proposa en relació únicament a l’Associació de Rutes 
del Romànic, deixar el punt sobre la taula. 
 
El senyor Enric Pérez demana si s’ha parlat amb l’alcalde de Camprodon pel tema del 
Consorci de l’Alta Garrotxa. 
 
El president respon que no s’hi ha parlat, però estratègicament s’ha prioritzat el 
CEINR. 
 
El senyor Pérez diu que no es podem desvincular ni d’un pam de la comarca, sigui on 
sigui. 
 
El president comenta que s’ha parlat amb el Consorci de l’Alta Garrotxa. 
 
Intervé el conseller senyor Marc Prat i diu que Catalunya té 11 consorcis, però que 
com el CEIN del Ripollès no n’hi ha cap i cal aplaudir la feina feta: gestió de boscos i 
biomassa. En general, el Departament de Medi Ambient dóna uns recursos i aquests 
són els que s’acaben destinant a les actuacions pertinents; en canvi en el cas del 
CEINR en genera d’altres, per poder realitzar més actuacions. Camprodon ja hi deu ser 
al Consorci de l’Alta Garrotxa. Estratègicament ser-hi com a comarca no interessa. 
Proposa no deixar aquest tema sobre la taula. 
 
El senyor Pérez recorda que Camprodon també és del Ripollès. S’adreça al senyor Prat 
i li demana si ell, com a alcalde, si es trobés en el mateix cas, no li agradaria que 
l’informessin? 
 
El senyor Marc Prat comenta que al marge de si s’ha informat o no, el municipi si hi té 
interès ja té l’autonomia suficient per defensar els seus interessos, però la decisió a 
nivell comarcal és sortir-ne. 
 
Intervé la senyora Núria López i manifesta que l’alcalde de Camprodon els ha 
traslladat el seu neguit. És el segon municipi en nombre d’hectàrees del Consorci. No 
comparteixen que la decisió s’hagi pres de forma unilateral. Si estratègicament el 
Consell Comarcal del Ripollès entén que no s’havia d’acompanyar aquest municipi, 
per respecte a la institució i per defensa del territori, s’havia d’haver informat 
prèviament a prendre la decisió, s’haurien d’haver cuidat els gestos cap a les diferents 
realitats de la comarca, més quan ens trobem amb un territori com el nostre amb dues 
valls ben diferenciades. 
 
El president comenta que potser sí que s’ha començat la casa per la teulada i s’havia 
d’haver informat a l’Ajuntament, però es tracta de prioritzar. Comenta que els 
diferents grups també podien haver fet aquestes consideracions abans, quan se’ls va 
explicar en el Ple del pressupost o en la sessió de la Comissió Informativa. 
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Després d’aquestes deliberacions, a proposta del president s’acorda per unanimitat 
deixar sobre la taula el tema referent a la separació de l’Associació Rutes del Romànic. 
 
 
NÚM. 8. SEPARACIÓ DEL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS  COM A 
MEMBRE DEL CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ I LA GESTIÓ DE 
L’ESPAI D’INTERÈS NATURAL DE L’ALTA GARROTXA 
 
Antecedents de fets: 
 
El Ple del Consell Comarcal del Ripollès en data 9 de gener de 2001 va elevar a 
definitiu l’acord d’11 de juliol de 2000 de creació del Consorci per a la Protecció i la 
Gestió de l’Espai d’Interès Natural de l’Alta Garrotxa i va aprovar definitivament els 
estatuts reguladors. 
 
Atesa la greu situació econòmica que estem travessant que obliga a prendre mesures de 
contenció a tothom, però especialment a les administracions públiques, 
 
Vist que el proppassat dia 21 de febrer de 2012, el Ple, en sessió extraordinària, va 
aprovar el pressupost de la corporació, en el qual no s’hi preveu cap partida 
pressupostària en relació a aquest tema; 
 
Fonaments de dret: 
 
Els Estatuts del Consorci, en el seu article 19, contemplen que la separació d’algun 
dels seus membres es podrà realitzar a petició de la part interessada, amb un avís previ 
de dos mesos. 
 
Per tot l’exposat, 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 la separació del Consell Comarcal del Ripollès com a membre del 
Consorci per a la Protecció i la Gestió de l’Espai d’Interès Natural de l’Alta Garrotxa. 
 
Segon. Notificar l’acord a la resta de membres del Consorci per a la Protecció i la 
Gestió de l’Espai d’Interès Natural de l’Alta Garrotxa i a la Intervenció de la 
corporació, per a l’efecte corresponent. 
 
Com que ja se n’ha parlat abastament en el punt anterior, es passa a fer la votació de la 
proposta, que dóna el resultat següent:  
 
   Vots a favor ..............  10  (CiU) 
   Vots en contra ..........     5  (PSC) 
   Abstencions ..............     4  (ERC) 
 
Per tant, la proposta s’aprova per majoria absoluta. 
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NÚM. 9. SEPARACIÓ DEL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS  COM A 
MEMBRE ADHERIT DE L’EURODISTRICTE DE L’ESPAI CATALÀ  
TRANSFRONTERER EN EL MARC D’UNA AGRUPACIÓ EUROPEA D E 
COOPERACIÓ TERRITORIAL (AECT) 
 
Antecedents de fets: 
 
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. 
 
Atesa la greu situació econòmica que estem travessant que obliga a prendre mesures de 
contenció a tothom, però especialment a les administracions públiques, 
 
Vist que el proppassat dia 21 de febrer de 2012, el Ple, en sessió extraordinària, va 
aprovar el pressupost de la corporació, en el qual no s’hi preveu cap partida 
pressupostària en relació a aquest tema; 
 
Fonaments de dret: 
 
Els Estatuts de l’Agrupació, en el seu article 12.1, contempla la separació d’un 
membre adherit que es podrà realitzar per petició escrita de la part interessada 
presentada al president/a la presidenta de l’AECT. 
 
Per tot l’exposat, 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 la separació del Consell Comarcal del Ripollès com a membre adherit 
de l’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer en el marc d’una Agrupació 
Europea de Cooperació Territorial (AECT). 
 
Segon. Notificar l’acord a la resta de membres de l’Agrupació i a la Intervenció de la 
corporació, per a l’efecte corresponent. 
 
Com en el cas anterior, es passa a fer la votació de la proposta, amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor ..............  10  (CiU) 
   Abstencions ..............     9  (PSC) i (ERC) 
 
Per tant, la proposta s’aprova per majoria absoluta. 
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CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 
NÚM. 10. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
Es dóna compte dels Decrets dictats per la Presidència que es detallen a continuació: 
 
Decret de 23.12.11: Atorgar una subvenció de 400,00 € al Club Esportiu i Cultural 

Sant Pau, en concepte de col· laborar en l’organització de la 
XVIII Caminada Popular per la Via Romana.  

Decret de 27.12.11: Aprovar la pròrroga automàtica del Pressupost de l’exercici 
econòmic de 2011 fins al límit global dels seus crèdits inicials, 
com a màxim. 

Decret de 28.12.11: Modificar la jornada laboral de Carles Hernández Requena,  
treballador de l’Escola Comarcal de Música,  i fixar-la en 14 
h/setmanals, amb efectes des del 10 de gener de 2012 i fins a la 
finalització del curs escolar 2011-2012. 

Decret de 29.12.11: Contracte menor d’obra per reparar el camí d’accés a l’EDAR 
de Sant Joan de les Abadesses, amb l’empresa Cadagua, SA, i 
per un import de 18.232,12 €, IVA inclòs. 

Decret de 31.12.11: Atorgar una subvenció de 200,00 € a la Mancomunitat de la 
Vall de Camprodon, en concepte de col· laborar en les despeses 
d’organització de la Fira de la Puríssima 2011.  

Decret de 31.12.11: Atorgar una subvenció de 300,00 € a l’entitat Amics de la 
Música de Ripoll, en concepte de col· laborar en les despeses 
d’organització del curs d’interpretació musical.  

Decret de 31.12.11: Atorgar una subvenció de 376,00 € a l’Hospital de 
Campdevànol, en concepte de col· laborar en l’organització de 
“El Parxís Solidari”. 

Decret de 31.12.11: Atorgar una subvenció de 194,70 € al Centre de Dia i Centre de 
Salut Mental del Ripollès, en concepte de col· laborar en les 
despeses d’organització del I Concurs Literari Jordi Pujiula.  

Decret de 31.12.11: Atorgar una subvenció de 200,00 € a l’Ajuntament de Ribes de 
Freser, en concepte de col· laborar en les despeses 
d’organització de la XXVII Fira del Bestiar i XV Fira Pirinenca 
de la Vall de Ribes.  

Decret de 31.12.11: Atorgar una subvenció de 200,00 € a l’Ajuntament de 
Vallfogona de Ripollès, en concepte de col· laborar en les 
despeses d’organització de la 9a. edició del Duatló de 
Muntanya.  

Decret de 31.12.11: Atorgar una subvenció de 200,00 € a l’Ajuntament de Ripoll, 
en concepte de col· laborar en les despeses d’organització de la 
33a. edició del Campionat d’Atletisme de Fons del Ripollès.  

Decret de 31.12.11: Atorgar una subvenció de 200,00 € a l’Associació Cultural Sant 
Josep, de Ripoll, en concepte de col· laborar en les despeses 
d’organització del Concurs Escolar Comarcal de Punts de 
Llibre.  
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Decret de 31.12.11: Aprovació de la revisió de preus dels contractes de les Rutes 1, 
2, 3, 4, 5 i 8 de la concessió del servei públic de transport de 
viatgers en la modalitat de serveis a la demanda. 

Decret de 31.12.11: Aprovació de la revisió de preus dels contractes de les Rutes 6 i 
7 de la concessió del servei públic de transport de viatgers en la 
modalitat de serveis a la demanda. 

Decret de 04.01.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 3 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 69.676,23 €. 

Decret de 09.01.12: Atorgament i denegació d’ajuts individuals de menjador 
escolar per al curs 2011-2012, fase 4a. 

Decret de 09.01.12: Contractar en règim laboral temporal, el Sr. Carles Farreras 
Duran, com a professor de cant de l’Escola Comarcal de 
Música, en la modalitat contractual d’obra o servei determinat, 
amb efectes des de l’11 de gener i fins al 15 de juliol de 2012. 

Decret de 10.01.12: Donar per desistida la Sra. Núria Perpinyà Morera de la seva 
sol· licitud de gratuïtat de menjador escolar per al curs 2011-
2012 pels alumnes Júlia, Clara i Oriol Molina Perpinyà, en no 
haver atès el requeriment d’aportar més documentació, i 
arxivar l’expedient sense més tràmit. 

Decret de 10.01.12: Aprovació de la tramitació de l’expedient, del plec de clàusules 
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques 
que regulen la contractació mitjançant procediment negociat 
amb un únic oferent del contracte de concessió de gestió del 
servei públic de la reserva de places en el transport públic 
regular de viatgers per carretera de la línia Ribes-Campevànol 
per al transport escolar, d’ensenyament no obligatori, curs 
2011-2012 (període gener-juny 2012). Tramitació urgent. 

Decret de 12.01.12: Delegació de competències de Presidència en favor del Consell 
de Govern en matèria de contractació. 

Decret de 13.01.12: Modificació de la fase 2 d’atorgament d’ajuts de menjador 
escolar per al curs 2011-2012. 

Decret de 13.01.12: Revisió d’ajuts individuals de menjador escolar per al curs 
2011-2012 segons modificació dels barems socioeconòmics. 

Decret de 13.01.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 10 de l’obra inclosa al PUOSC 2007 
titulada “Centre cívic i social municipal”, de l’Ajuntament de 
Vallfogona de Ripollès, per un valor de 13.601,65 €. 

Decret de 17.01.12: Contracte menor de serveis per al manteniment dels aparells 
elevadors situats a la seu del CCR i a l’edifici d’ampliació per a 
Centre de Desenvolupament econòmic del Consell Comarcal, 
amb l’empresa Ascensors Serra, SA i per un import de 
3.099,52 €, IVA inclòs.. 

Decret de 17.01.12: Contracte menor de serveis per al manteniment del sistema de 
seguretat, detecció de robatori, incendi, control d’ascensors i 
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connexió a central receptora d’alarmes de l’edifici d’ampliació 
per a centre de desenvolupament econòmic del CCR, amb 
l’empresa Chubb Parsi, SL, i per un import de 789,18 €, IVA 
inclòs. 

Decret de 17.01.12: Contracte menor de serveis de revisió dels equips de seguretat i 
protecció al CCR, al Laboratori Comarcal i a l’Escola de 
Música, amb l’empresa Chubb Parsi, SL i per un import de 
528,05 €, IVA inclòs 

Decret de 17.01.12: Imposar al Gremi de Carnissers i Tocinaires de la Vall de 
Ribes, una sanció com a responsable d’una infracció lleu per 
haver efectuat abocaments al sistema de sanejament amb 
paràmetres que excedeixen dels límits permesos en el 
Reglament d’aigües residuals a la comarca del Ripollès. 

Decret de 20.01.12: Donar per efectuada la inspecció d’ofici biennal de la casa de 
colònies Mas l’Esperança, del municipi d’Ogassa, amb resultat 
favorable. 

Decret de 23.01.12: Donar-nos per assabentats del cessament de l’Associació 
Catalana de Cases de Colònies en la gestió de l’Alberg Roques 
Blanques, del municipi de Ribes de Freser, en favor del nou 
titular de la instal· lació, l’Ajuntament de Granollers, i atorgar-li 
un termini de 10 dies hàbils per justificar el compliment del 
requeriment d’esmena de deficiències. 

Decret de 23.01.12: Desestimar el recurs de reposició interposat per l’empresa 
Transports Mir, SA contra els plecs de clàusules 
administratives i el plec de prescripcions tècniques que regulen 
la contractació mitjançant procediment negociat sense 
publicitat amb un únic oferent del contracte de concessió de 
gestió del servi públic de la reserva de places en el transport 
públic regular de viatgers per carretera de la línia Ribes-
Campdevànol-Ripoll per al transport escolar d’ensenyament no 
obligatori, curs 2011-2012 (període gener-juny 2012), 
tramitació d’urgència 

Decret de 24.01.12: Renovació d’adhesió a l’acord marc del subministrament 
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya. 

Decret de 24.01.12: Pròrroga del contracte amb l’empresa Fundació Privada MAP, 
de prestació dels serveis de neteja de l’edifici del CCR i del 
Laboratori d’Aigües Comarcal, per termini d’un any més, amb 
efectes d’1 de febrer de 2012 i fins a 1 de febrer de 2013. 

Decret de 26.01.12: Donar trasllat al Serveis Territorials d’Ensenyament a Girona i 
a l’empresa TEISA del recurs extraordinari de revisió 
interposat per l’empresa Transports Mir, SA contra “les 
resolucions dictades en l’àmbit de l’expedient de contractació 
dels serveis de transport escolar a la comarca del Ripollès de 
l’any 2010 i dels contractes concessionals de les rutes 7, 8, 9 i 
10” per tal que puguin formular al· legacions i aportar la 
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documentació que considerin convenient. 
Decret de 26.01.12: Sisè reconeixement d’ajuts de menjador escolar de caràcter 

gratuït per al curs 2011-2012. 
Decret de 30.01.12: Reconeixement d’ajuts de menjador escolar de caràcter gratuït 

per al curs 2011-2012. 
Decret de 01.02.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 

certificació número 1 i última de l’obra inclosa al PUOSC 2011 
titulada “Construcció d’un nou dipòsit al sector de Vista 
Alegre”, de l’Ajuntament de Campdevànol, per un valor de 
54.734,79 €. 

Decret de 01.02.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 1 i última de l’obra inclosa al PUOSC 2010 
titulada “Millores a l’enllumenat públic per a l’estalvi i 
l’eficiència energètica”, de l’Ajuntament de Campdevànol, per 
un valor de 61.494,60 €. 

Decret de 01.02.12: Atorgament d’ajuts individuals de menjador escolar per al curs 
2011-2012. 

Decret de 02.02.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 1 de l’obra inclosa al PUOSC 2010 titulada 
“Pavelló triple esportiu CTE, 2a. fase”, de l’Ajuntament de 
Ripoll, per un valor de 4.693,11 €. 

Decret de 02.02.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 2 de l’obra inclosa al PUOSC 2010 titulada 
“Pavelló triple esportiu CTE, 2a. fase”, de l’Ajuntament de 
Ripoll, per un valor de 6.087,64 €. 

Decret de 02.02.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 3 de l’obra inclosa al PUOSC 2010 titulada 
“Pavelló triple esportiu CTE, 2a. fase”, de l’Ajuntament de 
Ripoll, per un valor de 40.858,11 €. 

Decret de 02.02.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 4 de l’obra inclosa al PUOSC 2010 titulada 
“Pavelló triple esportiu CTE, 2a. fase”, de l’Ajuntament de 
Ripoll, per un valor de 48.217,43 €. 

Decret de 02.02.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 5 de l’obra inclosa al PUOSC 2010 titulada 
“Pavelló triple esportiu CTE, 2a. fase”, de l’Ajuntament de 
Ripoll, per un valor de 48.718,34 €. 

Decret de 02.02.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 6 i última de l’obra inclosa al PUOSC 2010 
titulada “Pavelló triple esportiu CTE, 2a. fase”, de 
l’Ajuntament de Ripoll, per un valor de 21.425,37 €. 

Decret de 03.02.12: Aprovar provisionalment la llista d’aspirants admesos i 
exclosos i exempts de realitzar l’exercici de coneixements de 
llengua catalana per participar en el procés selectiu per 
promoció interna, per cobrir una plaça d’administratiu de la 
plantilla de personal laboral de la corporació inclosos a l’oferta 



 20 

d’ocupació de 2010. 
Decret de 03.02.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 

certificació número 1 i última de l’obra inclosa al PUOSC 2011 
titulada “Abastament d’aigua a la colònia Estabanell”, de 
l’Ajuntament de Camprodon, per un valor de 60.000,00 €. 

Decret de 03.02.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 1 de l’obra inclosa al PUOSC 2009 titulada 
“Urbanització de l’àrea d’aparcament de la Costinyola, 1a. 
fase”, de l’Ajuntament de Camprodon, per un valor de 
26.165,66 €. 

Decret de 03.02.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 2 de l’obra inclosa al PUOSC 2009 titulada 
“Urbanització de l’àrea d’aparcament de la Costinyola, 1a. 
fase”, de l’Ajuntament de Camprodon, per un valor de 
15.471,95 €. 

Decret de 03.02.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 3 de l’obra inclosa al PUOSC 2009 titulada 
“Urbanització de l’àrea d’aparcament de la Costinyola, 1a. 
fase”, de l’Ajuntament de Camprodon, per un valor de 
24.467,47 €. 

Decret de 03.02.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 4 de l’obra inclosa al PUOSC 2009 titulada 
“Urbanització de l’àrea d’aparcament de la Costinyola, 1a. 
fase”, de l’Ajuntament de Camprodon, per un valor de 9.774,64 
€. 

Decret de 03.02.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 5 de l’obra inclosa al PUOSC 2009 titulada 
“Urbanització de l’àrea d’aparcament de la Costinyola, 1a. 
fase”, de l’Ajuntament de Camprodon, per un valor de 
12.041,78 €. 

Decret de 03.02.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 6 de l’obra inclosa al PUOSC 2009 titulada 
“Urbanització de l’àrea d’aparcament de la Costinyola, 1a. 
fase”, de l’Ajuntament de Camprodon, per un valor de 
13.524,92 €. 

Decret de 03.02.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 8 de l’obra inclosa al PUOSC 2009 titulada 
“Urbanització de l’àrea d’aparcament de la Costinyola, 1a. 
fase”, de l’Ajuntament de Camprodon, per un valor de 
20.379,94 €. 

Decret de 07.02.12: Reconèixer un trienni a favor del treballador del CCR, Ignasi 
Planas i Corominas. 

Decret de 08.02.12: Donar trasllat a l’Associació Animals, Vida Digna, de la còpia 
d’una sèrie de documentació relacionada amb el Refugi 
d’Animals del Ripollès i desestimar la sol· licitud de 
l’associació de confiscar el servei al concessionari actual. 
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Decret de 10.02.12: Contracte menor de serveis de manteniment preventiu de les 
instal· lacions d’aire condicionat del CCR, amb l’empresa 
Equipaments Airfred, SL, per un import de 3.587,20 €, IVA 
inclòs. 

Decret de 13.02.12: Contracte menor de serveis per al manteniment i conservació 
de la caldera del CCR, amb l’empresa Equipaments Airfred, 
SL, per un import de 317,42 €, IVA inclòs. 

Decret de 14.02.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 10 de l’obra inclosa al PUOSC 2006 
titulada “Sala polivalent, 1a. fase”, de l’Ajuntament de les 
Llosses, per un valor de 2.168,29 €. 

Decret de 14.02.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 10 de l’obra inclosa al PUOSC 2003 
titulada “Sala polivalent, 1a. fase”, de l’Ajuntament de les 
Llosses, per un valor de 10.283,08 €. 

Decret de 15.02.12: Aprovar definitivament la llista d’aspirants admesos i exclosos 
i exempts de la prova de català per participar en el procés 
selectiu per promoció interna, per cobrir una plaça 
d’administratiu de la plantilla de personal laboral de la 
corporació, inclosa a l’oferta pública d’ocupació de 2010. 

Decret de 16.02.12: Atorgament d’ajuts individuals de menjador escolar per al curs 
2011-2012. 

Decret de 16.02.12: Contracte menor d’obra de retirada de la bàscula de l’abocador 
comarcal clausurat del Ripollès, demolició de la base de la 
bàscula, càrrega i transport a l’abocador, amb l’empresa Miquel 
Gardell, SA, per un import de 0 €. 

Decret de 16.02.12: Atorgar un incentiu de productivitat a la treballadora del CCR, 
Anna Ribas Codina, per la realització de tasques de Recepció 
durant la primera setmana de gener i suport administratiu en el 
servei d’Ensenyament.  

Decret de 20.02.12: Reconeixement d’ajuts de menjador escolar de caràcter gratuït 
per al curs 2011-2012. 

Decret de 20.02.12: Atorgament i denegació d’ajuts individuals de menjador 
escolar per al curs 2011-2012. 

Decret de 27.02.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 11 de l’obra inclosa al PUOSC 2003 
titulada “Sala polivalent, 1a. fase”, de l’Ajuntament de les 
Llosses, per un valor de 16.141,58 €. 

Decret de 27.02.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 11 de l’obra inclosa al PUOSC 2006 
titulada “Sala polivalent, 1a. fase”, de l’Ajuntament de les 
Llosses, per un valor de 3.403,62 €. 

Decret de 28.02.12: Prestació, de forma transitòria, del servei de Secretaria i 
Intervenció al Consorci Ripollès Desenvolupament, i 
assignació de funcions. 
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Decret de 29.02.12: Desestimar la sol· licitud de nul· litat del contracte amb 
l’empesa Transports Mir, SA, de concessió de gestió del servei 
públic de la reserva de places en el transport públic regular de 
viatgers per carretera de la línia Ribes-Campdevànol-Gombrèn-
Ripoll per al transport escolar, d’ensenyament no obligatori, 
curs 2011-2012. 

Decret de 29.02.12: Decret d’inscripció al registre d’instal· lacions destinades a 
activitats de lleure amb infants i joves del CCR, de la 
instal· lació casa de colònies Ca la Santa. 

Decret de 01.03.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 1 de l’obra inclosa al PUOSC 2009 titulada 
“Remodelació i ampliació de la plaça de l’Ajuntament”, de 
l’Ajuntament de Campelles, per un valor de 30.882,00 €. 

Decret de 01.03.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 2 de l’obra inclosa al PUOSC 2009 titulada 
“Remodelació i ampliació de la plaça de l’Ajuntament”, de 
l’Ajuntament de Campelles, per un valor de 29.726,00 €. 

Decret de 01.03.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 3 de l’obra inclosa al PUOSC 2009 titulada 
“Remodelació i ampliació de la plaça de l’Ajuntament”, de 
l’Ajuntament de Campelles, per un valor de 19.563,28 €. 

Decret de 01.03.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 4 de l’obra inclosa al PUOSC 2009 titulada 
“Remodelació i ampliació de la plaça de l’Ajuntament”, de 
l’Ajuntament de Campelles, per un valor de 31.832,73 €. 

Decret de 01.03.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 5 de l’obra inclosa al PUOSC 2009 titulada 
“Remodelació i ampliació de la plaça de l’Ajuntament”, de 
l’Ajuntament de Campelles, per un valor de 36.060,92 €. 

Decret de 01.03.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 6 de l’obra inclosa al PUOSC 2009 titulada 
“Remodelació i ampliació de la plaça de l’Ajuntament”, de 
l’Ajuntament de Campelles, per un valor de 45.742,87 €. 

Decret de 01.03.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 7 de l’obra inclosa al PUOSC 2009 titulada 
“Remodelació i ampliació de la plaça de l’Ajuntament”, de 
l’Ajuntament de Campelles, per un valor de 30.462,11 €. 

Decret de 01.03.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 1 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 17.603,77 €. 

Decret de 01.03.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 2 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 
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Sant Pau de Segúries, per un valor de 102.257,57 €. 
Decret de 02.03.12: Donar trasllat del certificat de gestió de runes aportat per 

l’empresa Cobra Instalaciones y Servicios, S.A. a l’empesa TC 
Torelló i de l’escrit presentat per aquesta última empresa a 
Cobra Instalaciones i Servicios, S.A. 

Decret de 05.03.12: Modificació del reconeixement d’ajuts de menjador escolar de 
caràcter gratuït per al curs 2011-2012. 

Decret de 09.03.12: Contracte menor de serveis per al manteniment i suport del 
portal de l’Oficina Virtual de Recaptació pel servei de gestió 
tributària i recaptació del CCR, amb l’empresa ABS 
Informàtica, SL, per un import de 6.558,89 €, IVA inclòs. 

Decret de 13.03.12: Esmena dels errors materials detectats en el Decret de data 1 de 
febrer de 2012, d’atorgament d’ajuts individuals de menjador 
escolar per al curs 2011-2012. 

Decret de 13.03.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 8 i última de l’obra inclosa al PUOSC 2009 
titulada “Urbanització de l’àrea d’aparcament de la Costinyola, 
1a. fase”, de l’Ajuntament de Camprodon, per un valor de 
3.559,53 €. 

Decret de 13.03.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 12 de l’obra inclosa al PUOSC 2006 
titulada “Sala polivalent, 1a. fase”, de l’Ajuntament de les 
Llosses, per un valor de 1.482,34 €. 

Decret de 13.03.12: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 12 de l’obra inclosa al PUOSC 2003 
titulada “Sala polivalent, 1a. fase”, de l’Ajuntament de les 
Llosses, per un valor de 7.029,95 €. 

Decret de 13.03.12: Denegar subvenció sol· licitada per Tradicat per a la Flama del 
Canigó, per manca de consignació pressupostària.. 

Decret de 13.03.12: Denegar subvenció sol· licitada pel Centre Excursionista de 
Catalunya per a la 4a.cursa de la Lluna, per manca de 
consignació pressupostària. 

Decret de 13.03.12: Requerir l’Ajuntament de Ripoll per tal que dugui a terme 
actuacions per evitar l’entrada d’aigües blanques al col· lector 
de l’EDAR Ripoll-Campdevànol. 

Decret de 13.03.12: Prorrogar la situació d’excedència voluntària del funcionari de 
la plantilla del CCR, Sr. Josep Ruiz i Muñoz, fins que 
l’Ajuntament de Campdevànol cobreixi la plaça de Secretaria 
Intervenció. 

Decret de 13.03.12: Atorgament d’ajuts individuals de menjador escolar per al curs 
2011-2012. 

Decret de 13.03.12: Atorgament d’ajuts individuals de menjador escolar per al curs 
2011-2012 

Decret de 14.03.12: Adhesió al conveni entre la Generalitat de Catalunya i les 
Diputacions Provincials amb què s’estableix el Pla 
Extraordinari d’Assistència Financera Local. 
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Decret de 19.03.12: Atorgar una subvenció de 100,00 € a la Comissió de la Fira de 
Sant Isidre, en concepte de col· laborar en l’organització de la 
Fira de Sant Isidre 2012. 

Decret de 19.03.12: Atorgar una subvenció de 1.100,00 € a l’Ajuntament de 
Camprodon, en concepte de col· laborar en l’organització de la 
Trobada Sardanista de la comarca del Ripollès 2012. 

Decret de 19.03.12: Atorgar una subvenció de 100,00 € a la societat de Pescadors 
de Vallfogona de Ripollès, en concepte de col· laborar en 
l’organització de les VI Jornades Tecnològiques. 

Decret de 19.03.12: Atorgar una subvenció de 100,00 € a la Mútua de Sant Julià de 
Previsió Social, en concepte de col· laborar en l’organització 
del Concurs de pessebres 2011. 

 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
NÚM. 11. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
 
Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen a 
continuació: 
 
Resolució de 14.12.11: Procedir a fer la reclamació de 27,00 euros a l’alumne 

Jefferson Jaramillo, corresponents als mesos de setembre, 
octubre, novembre i desembre. 

Resolució de 14.12.11: Procedir a fer el pagament de 144,00 euros al número de 
compte on se li giren els rebuts de menjador escolar de 
l’alumne Marc Morgado Llobregat, per haver-li cobrat de més 
en els rebuts corresponents als mesos de setembre, octubre i 
novembre. 

Resolució de 14.12.11: Procedir a fer el pagament de 92,70 euros al número de 
compte on se li giren els rebuts de menjador escolar de 
l’alumne Adrià Fernández Cervantes, per haver-li cobrat de 
més en el rebut corresponent al mes de novembre. 

Resolució de 14.12.11: Procedir a reclamar el deute pendent de menjador escolar per 
un import de 9,00 euros corresponent al mes d’octubre de 
l’alumna Sara Verónica Aragón Quiñonez. 

Resolució de 14.12.11: Procedir a fer el pagament de 38,70 euros al número de 
compte on se li giren els rebuts de menjador escolar dels 
alumnes Noah i Aya Mae Mounsey, per haver-los cobrat de 
més en els rebuts corresponents als mesos de setembre, 
octubre, novembre i desembre. 

Resolució de 14.12.11: Procedir a reclamar el deute pendent de menjador escolar per 
un import de 36,00 euros corresponent al mes de setembre 
dels alumnes Raul Albertus i Darius Vlassan. 

Resolució de 14.12.11: Procedir a reclamar el deute pendent de menjador escolar per 
un import d’11,40 euros corresponent al mes d’octubre dels 
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alumnes Ugo i Bruno Pérez Morate. 
Resolució de 27.12.11: Iniciar expedient per tal de poder formalitzar una operació de 

tresoreria destinada a cobrir els desfases deguts a 
l’impagament dels deutes vençuts i no liquidats que tenen 
amb el CCR els diferents departaments de la Generalitat de 
Catalunya, l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Ajuntament de 
Ripoll. 

Resolució de 30.12.11: Procedir a l’anul· lació dels drets reconeguts existents a la 
comptabilitat del CCR a nom de Josep Joan Ávila Martínez, 
corresponents a la prestació del servei de menjador escolar 
dels mesos de gener, febrer, març, abril, maig i junt de 2011 
de l’alumne Arnau Ávila. 

Resolució de 31.12.11: Aprovar l’expedient 25/2011, d’ampliació de crèdits per 
ingressos. 

Resolució de 31.12.11: Procedir a la liquidació de les aportacions a fer per part dels 
ajuntaments durant l’any 2011 per la prestació del servei de 
recollida de gossos abandonats a la comarca del Ripollès, per 
un import total de 19.794,75 € 

Resolució de 11.01.12: Atorgar a l’empresa Estació de Muntanya Vall de Núria, 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 13.01.12: Atorgar a l’empresa Galetes Camprodon, SA, del municipi de 
Camprodon, un permís d’abocament d’aigües residuals a la 
depuradora de Camprodon, i aprovar la liquidació 

Resolució de 13.01.12: 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 del municipi. 

Resolució de 13.01.12: 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 del municipi. 

Resolució de 13.01.12: Atorgar al CCR, del municipi de Ripoll, un permís 
d’abocament d’aigües residuals procedents de la deixalleria 
de Sant Joan de les Abadesses a la depuradora de Cal Gat. 

Resolució de 16.01.12: 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 municipi. 

Resolució de 16.01.12: 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 del municipi. 

Resolució de 16.01.12: 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 del municipi. 

Resolució de 18.01.12: Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Campelles per la 
redacció de l’informe tècnic per la comprovació de la 
llicència de segregació de la finca anomenada “Cal Ferraret”. 
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Resolució de 18.01.12: Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament d’Ogassa per la redacció 
de l’informe tècnic de suficiència de la documentació 
presentada pel promotor Àrids Ogassa, SA 

Resolució de 31.01.12: Publicació de la relació de subvencions atorgades durant el 
quart trimestre de l’any 2011. 

Resolució de 01.02.12: Procedir a fer el pagament de 178,80 euros al número de 
compte on se li giren els rebuts de menjador escolar de les 
alumnes Hayat i Hasnaa Yerrou Ahaik, per haver-les cobrat 
de més en el rebut corresponent als mesos de novembre i 
desembre de 2011 i gener de 2012, i al mes de novembre de 
2011, respectivament. 

Resolució de 14.12.11: Procedir a reclamar el deute pendent de menjador escolar per 
un import de 537,00 euros corresponent als mesos de 
setembre de 2011 a gener de 2012 dels alumnes Maria del 
Mar i Jordi Muñoz Céspedes. 

Resolució de 01.02.12: Procedir a fer el pagament de 256,80 euros al número de 
compte on se li giren els rebuts de menjador escolar dels 
alumnes Ionuts i Anna Maria Manu, per haver-los cobrat de 
més en els rebuts corresponent als mesos de setembre, 
octubre, novembre i desembre de 2011 i gener de 2012. 

Resolució de 01.02.12: Procedir a fer el pagament de 240,00 euros al número de 
compte on se li giren els rebuts de menjador escolar de 
l’alumne Lua Cibeira Ruiz, per haver-li cobrat de més en el 
rebut corresponent als mesos de setembre de 2011 a gener de 
2012. 

Resolució de 14.02.12: Que per part d’Intervenció es procedeixi a fer els documents 
comptables necessaris per regularitzar la situació en la 
comptabilitat del CCR, per ingressos indeguts com a 
conseqüència de la no utilització del servei de menjador 
escolar dels alumnes Cristian Ionuts Manu i Ana Maria Manu 
durant el mes de desembre de 2011. 

Resolució de 21.02.12: 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 l’escola Coll 
i Bardulet i dels carrers Sant Jordi, Sempreviva i Raval. 

Resolució de 22.02.12: Atorgar a l’empresa Colomer Rifà, SLP, un permís per a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram i instal· lacions 
de sanejament, per netejar el clavegueram de diversos barris 
del municipi de Ribes de Freser, i aprovar la liquidació. 

Resolució de 07.03.12: Atorgar al senyor Marc Anglada Pareja un permís per a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram i instal· lacions 
de sanejament, i aprovar la liquidació. 

Resolució de 07.03.12: 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 de la plaça A. 
Clavé. 
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Resolució de 07.03.12: 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 a la plaça A. Clavé del municipi 

Resolució de 08.03.12: Atorgar al Consorci Ripollès Desenvolupament, 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 13.03.12: Aprovar l’expedient 1/2012, de generació de crèdits per 
ingressos. 

 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
NÚM. 12. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE CONSELL DE GOVERN 
CORRESPONENTS A LES SESSIONS CELEBRADES ENTRE ELS DIES 10 
DE GENER DE 2012 I 21 DE FEBRER DE 2012 
 
Es dóna compte de les actes de Consell de Govern números 1, 2, 3 i 4 corresponents a 
les sessions celebrades en dates 10 i 17 de gener i 7 i 21 de febrer de 2012. 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
NÚM. 13. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
No se’n presenten. 
 
  
NÚM. 14. PRECS I PREGUNTES 
 
Demana la paraula el senyor Enric Pérez, portaveu del grup comarcal del PSC, per 
demanar un aclariment en relació al punt número 4, de creació de la Comissió 
Comarcal de Protecció Civil. Vol saber si quan les entitats organitzen activitats com 
curses, competicions, etc. ho podrien traslladar a la Comissió de Protecció Civil. 
 
El president respon que més que un tema de la Comissió, és un tema per a la Junta de 
Protecció Civil. Comenta que els passaran la proposta. 
 
Intervé la senyora T. Jordà i diu que vol parlar d’un tema que fa molts mesos que dóna 
voltes, el Refugi d’Animals. Tots els ajuntaments paguen a un refugi nou, on sembla 
que les coses haurien de funcionar i no és el cas. Li van ensenyar fotos dels gossos i, 
tot i que no sap quin és el millor pinso, sí que sembla que el que subministraven era de 
qualitat ínfima. 
 
Hi ha hagut un estira i arronsa important. El Consell Comarcal sempre s’ha mantingut 
ferm en què tot anava bé. Però ara li arriba la notícia que qui portava els greuges ara té 
el 60%  a través d’una subcontractació. 
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El president respon que aquest és un tema tancat. Diu que tots hem passat angúnia i 
comenta que la foto del gos al que se li veien les costelles, era un “galgo”. Comenta 
també que li van ensenyar la fotografia del campió d’Espanya de “galgos” i encara se 
li veien més les costelles. De totes maneres el que pretenien les voluntàries era arribar 
a un acord amb el concessionari del refugi. Explica que ell personalment fins i tot va 
anar a veure el refugi d’Osona i, tot i estar net, pel fet d’haver-hi molt bestiar, l’olor 
ofenia l’olfacte. Comenta que demà té una reunió en relació a aquest tema. 
 
Continua explicant el president que el Consell Comarcal va redactar una resposta a 
nivell jurídic i que no hi ha hagut cap observació per part de les voluntàries, que han 
demanat de participar i ajudar al concessionari. 
 
La senyora Jordà diu que no és ningú per decidir què s’ha d’explicar i què no; és 
decisió de l’equip de govern. Però és un tema del qual fa molt temps que se’n parla. 
 
El president diu que el tema està resolt i ara ja hi ha acords entre el concessionari i les 
voluntàries. S’han canviat menjadores, s’han posat cartons i plàstics per al fred... 
 
La senyora Jordà diu que només vol posar de relleu que hi ha hagut un seguit de 
greuges, que pressuposa que alguna cosa feia malament el concessionari. 
 
El president respon que no és que el concessionari ho fes malament, de fet això queda 
avalat per les repetides inspeccions del Consell Comarcal i també dels forestals i dels 
Mossos d’Esquadra. Tots els informes han estat favorables. 
 
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 


