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ACTA DEL PLE. SESSIÓ NÚMERO 01/2012 
 
 

Lloc:  Sala Gonçal Cutrina del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts, 17 de gener de 2012 
Hora d’inici:  20:00 hores 
Hora d’acabament: 21:10 hores 
Règim de sessió: Ordinària 
 
Assistents: President: • Sr. Miquel Rovira i Comas 
   
 Vicepresidents: • Sr. Raimon Traver i Burniol 
  • Sr. Xavier Cima i Ruiz 
   
 Consellers: • Sra. Montserrat Portabella i Darnés 
  • Sr. Josep Coma i Guitart 
  • Sr. Juan Bautista Cruz i Aznar 
  • Sr. Joan Bernadas i Rosell 
  • Sr. Jeroni Martí i Surroca 
  • Sr. Enric Pérez i Casas 
  • Sra. Núria López i Rodríguez 
  • Sra. Montserrat Tallant i Descamps 
  • Sr. Joan Dordas i Riu 
  • Sr. Carlos Fernández i Amer 
  • Sra. M. Carme Freixa i Bosch 
  • Sra. Maria Perramon i Mir 
  • Sr. Josep Tremps i Bosch 
   
 Gerent: • Sr. Raül Morales i Vergés 
   
 Interventor: • Sr. Estanislao Rota i Tallant 
   
 Secretària accidental: • Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   

• Sra. M. Immaculada Constans i Ruiz 
• Sr. Marc Prat i Arrey 

Excusen la seva absència: 

• Sra. M. Teresa Jordà i Roura 
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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. 
 

Presidència 
2. Despatx oficial. 
 

Dictàmens de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió 
3. Aprovació de les bases per a l’atorgament d’ajuts individuals de desplaçament 

adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de 2n. cicle d’educació infantil 
de centres educatius de la comarca del Ripollès i convocatòria per al curs 2011-
2012. 

4. 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 i acció 
especial de centres educatius de la comarca del Ripollès i obertura de la 
convocatòria per al curs 2012-2013. 

5. Delegació de competències al gerent del Consell Comarcal del Ripollès. 
6. Modificació de la Junta de Protecció Civil Comarcal. 
7. Resolució del recurs de reposició interposat contra l’acord del Consell de Govern 

de data 18.10.11, pel qual es va modificar el decret de Presidència de data 12 
d’agost de 2011, d’execució del contracte del servei de transport escolar per al curs 
2011-2012, Ruta 11 Gombrèn-Ripoll. 

8. Resolució del recurs extraordinari de revisió interposat contra l’adjudicació 
definitiva de la Ruta 8  Vallfogona–Ripoll i la Ruta 9 Les Llosses-Ripoll de 
transport escolar. 

9. Reconeixement de compatibilitats per al desenvolupament d’activitats públiques. 
10. Acceptació de la delegació de competències de gestió, liquidació i recaptació de 

l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) 
de l’Ajuntament de Planoles. 

11. Proposta d’adhesió a l’Associació de Municipis per a la Independència. 
 

Control de l’Acció de Govern 
12. Donar compte dels decrets de Presidència. 
13. Donar compte de les resolucions de Gerència. 
14. Donar compte de les actes de Consell de Govern corresponents a les sessions 

celebrades entre els dies 18 d’octubre de 2011 i 20 de desembre de 2011. 
 
15. Mocions d’urgència: 

15.1. Moció del grup comarcal del PSC per a que els grups polítics comarcals 
sol· licitin als respectius grups parlamentaris la inclusió d’inversions per la 
comarca del Ripollès en els pressupostos de la Generalitat 2012. 

 
16. Precs i preguntes. 
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El president dóna la benvinguda als assistents i desitja un Bon Any a tothom. 
Seguidament obre la sessió i es tracten els punts de l'ordre del dia. 
 
 
NÚM. 1. APROVACIÓ L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat dels assistents, s’aprova la proposta d’acta de la sessió ordinària 
corresponent al dia 15 de novembre de 2011, sense cap esmena. 
 
 

PRESIDÈNCIA 
 

NÚM. 2. DESPATX OFICIAL 
 
Es dóna compte als assistents dels actes realitzats per la Presidència i que són els 
següents: 
 
26/11/11 A Ripoll, campionat  de dards de l’Agrupació Sorda del Ripollès 
26/11/11 A Ripoll, actes de l’Associació Ripollès Cor. 
26/11/11 A Sant Joan de les Abadesses, sopar solidari del Rotary Club del 

Ripollès. 
03/12/11 A Ogassa, festivitat de Santa Bàrbara. 
03/12/11 A Ripoll, campionat europeu de Futsal. 
04/12/11 A Campdevànol, parxís solidari. 
06/12/11 A Ogassa, presentació del llibre d’Agustí Dalmau sobre la història del 

poble. 
16/12/11 A Girona, actes del 20è aniversari de la Universitat de Girona. 
22/12/11 A Ripoll, concert de Nadal de l’Escola Comarcal de Música. 
23/12/11 A Ripoll, inauguració de l’exposició de pintura Jordi Llagostera. 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
NÚM. 3. APROVACIÓ DE LES BASES PER A L’ATORGAMENT D ’AJUTS 
INDIVIDUALS DE DESPLAÇAMENT ADREÇATS A L’ALUMNAT 
D’ENSENYAMENTS OBLIGATORIS I DE 2N CICLE D’EDUCACIÓ  
INFANTIL DE CENTRES EDUCATIUS DE LA COMARCA DEL RIP OLLÈS I 
CONVOCATÒRIA PER AL CURS 2011-2012 
 
Relació de fets: 
 
El Decret 161/1996, de 14 de maig (DOGC núm. 2208, de 20.5.1996) pel qual es 
regula el servei escolar de transport a fi de facilitar el desplaçament de l’alumnat en 
l’educació obligatòria, estableix en el seu article 1 que la finalitat del servei de 
transport és la de facilitar el desplaçament gratuït d’alumnes d’educació obligatòria 
que hagin d’escolaritzar-se o desplaçar-se fora del seu municipi de residència en un 
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centre públic, privat concertat o d’educació especial. L’article 2 del Decret 161/1996 
preveu que el servei de transport es podrà prestar a través d’un servei escolar de 
transport discrecional consolidat amb reiteració d’itinerari, amb servei de transport 
públic regular de viatgers o bé a través d’ajuts individuals de desplaçament. 
 
L’article 3.1 del Decret preveu que els consells comarcals que tinguin assumida la 
delegació d’aquesta competència o el Departament d’Ensenyament establiran el servei 
de transport en la modalitat que correspongui, una de les quals és l’ajut individual de 
desplaçament. 
 
La Disposició addicional primera del Decret 161/1996 estableix que quan les 
necessitats d’escolarització en un determinat municipi així ho aconsellin, i d’acord 
amb les consignacions pressupostàries existents, podrà facilitar-se el servei de 
transport escolar o la concessió d’ajuts destinats a l’alumnat que cursi el segon cicle 
d’educació infantil que hagi de desplaçar-se fora del seu municipi de residència i als 
alumnes d’educació obligatòria que hagin de desplaçar-se a centres docents del mateix 
municipi però distants del seu domicili. 
 
El Consell Comarcal del Ripollès en data de 12 de setembre de 1996 va signar el 
conveni amb la Generalitat de Catalunya, en virtut del qual se li van delegar les 
competències  quant a la gestió del servei de transport escolar. En el conveni es fa 
menció expressa a què el Consell Comarcal, en funció de les consignacions 
pressupostàries existents, podrà  facilitar el servei escolar de transport a alumnes que 
cursin el 2n cicle d’educació infantil i que per necessitats d’escolarització s’hagin de 
desplaçar a centres docents fora del seu municipi de residència i a alumnes 
d’ensenyaments obligatoris que s’hagin de desplaçar a centres docents del mateix 
municipi però distants del seu lloc de residència. 
 
Per tot això, d’acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions i els articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament  d’obres, activitats i serveis dels ens locals, s’aproven les bases 
reguladores per a l’atorgament d’ajuts individuals de desplaçament adreçats a 
l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de 2n cicle d’educació infantil de centres 
educatius de la comarca del Ripollès. 
 
Fonaments de Dret: 
 
I.-  L’article 118 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que les subvencions tenen per 
objecte la disposició gratuïta de fons públics que els ens públics atorguen a persones o 
entitats públiques o privades per fomentar una activitat d’utilitat pública o interès 
social o per promoure la consecució d’una finalitat pública. L’article 124 del Decret 
179/1995 preveu que s’han d’elaborar unes bases que regulin la concessió de les 
subvencions el contingut de les quals ha d’incloure, entre d’altres aspectes, l’objecte 
de les subvencions, els requisits que han de reunir els beneficiaris, el termini i la forma 
de justificació i el procediment de concessió. Les bases s’han de sotmetre a informació 
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pública, com a mínim, per un termini de vint dies hàbils i s’han de publicar en el 
butlletí oficial de la província i en el tauler d’anuncis de la corporació. Una referència 
d’aquest anunci s’ha d’inserir en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
II.-  L’aprovació de les bases correspon al Ple de la corporació que l’ha d’adoptar amb 
la majoria simple dels seus membres. 
 
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. Aprovar les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts individuals de 
desplaçament adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de 2n. cicle 
d’educació infantil de centres educatius de la comarca del Ripollès, sufragats amb fons 
públics. 
 
Segon. Aprovar simultàniament la convocatòria d’ajuts individuals de desplaçament 
adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de 2n. cicle d’educació infantil de 
centres educatius de la comarca del Ripollès, per al curs 2011-12. La convocatòria per 
poder presentar sol· licituds serà des de la data de la publicació de la convocatòria al 
BOP fins al 30 de juny de 2012 i la dotació a consignar serà la prevista en la partida 
pressupostària existent. 
 
Tercer. Sotmetre a exposició pública les bases i la convocatòria per un termini de vint 
dies hàbils al Butlletí oficial de la província i al tauler d’anuncis de la corporació i 
inserir una referència d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
Si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al· legacions, les bases quedaran 
aprovades definitivament. 
 
 
NÚM. 4. 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 I ACCIÓ 
ESPECIAL DE CENTRES EDUCATIUS DE LA COMARCA DEL RIP OLLÈS I 
OBERTURA DE LA CONVOCATÒRIA PER AL CURS 2012-2013 
 
Relació de fets: 
 
El Decret 160/1996, de 14 de maig (DOGC núm. 2208, de 20.5.1996) pel qual es 
regula el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del 
Departament d’Ensenyament estableix, en l’article 21, la possibilitat que les 
administracions públiques, dins de les disponibilitats pressupostàries, puguin atorgar 
ajuts de menjador per a l’alumnat que ho sol· liciti i no li correspongui la gratuïtat del 
servei. 
 
La disposició addicional primera del Decret 160/1996 preveu que correspon als 
consells comarcals la gestió dels ajuts de menjador per necessitats socioeconòmiques o 
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de situació geogràfica de l’alumne, quan hagi estat assumida aquesta competència, o 
bé l’assumeixin i signin els corresponents convenis amb el Departament d’Educació.  
 
El Consell Comarcal del Ripollès, en data de 12 de setembre de 1996, va signar el 
conveni amb la Generalitat de Catalunya en virtut del qual es van delegar al Consell 
Comarcal les competències quant a la gestió del servei de transport escolar i per a la 
gestió dels ajuts escolars de menjador per necessitats socioeconòmiques i geogràfiques 
i altres prestacions en matèria d’ensenyament. En el conveni es fa menció expressa a 
què s’establiran dues línies d’ajuts, per necessitats socioeconòmiques (renda familiar, 
nombre de membres de la unitat familiar) i per localització geogràfica. 
 
El Consell Comarcal, per acord del plenari en sessió celebrada en data 17  de maig de 
2011, va aprovar 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 i 
acció especial de centres educatius de la comarca del ripollès i l’obertura de la 
convocatòria per al curs 2011-2012, que es van publicar al BOP de la Província de 
Girona núm. 107, de data 3 de juny de 2011. 
 
De conformitat amb la proposta de modificació, s’incrementen els imports dels ajuts 
que s’atorguen als alumnes que tinguin entre 3 i 7 punts. 
 
Fonaments de Dret: 
 
I.-  L’article 118 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que les subvencions tenen per 
objecte la disposició gratuïta de fons públics que els ens públics atorguen a persones o 
entitats públiques o privades per fomentar una activitat d’utilitat pública o interès 
social o per promoure la consecució d’un fi públic. L’article 124 del Decret 179/1995 
preveu que s’han d’elaborar unes bases que regulin la concessió de les subvencions el 
contingut de les quals ha d’incloure, entre d’altres aspectes, l’objecte de les 
subvencions, els requisits que han de reunir els beneficiaris, el termini i la forma de 
justificació i el procediment de concessió. Les bases s’han de sotmetre a informació 
pública, com a mínim, per un termini de vint dies i s’han de publicar en el butlletí 
oficial de la província i en el tauler d’anuncis de la corporació. Una referència d’aquest 
anunci s’ha d’inserir en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
II.-  L’aprovació de les bases correspon al Ple de la corporació que l’ha d’adoptar amb 
la majoria simple dels seus membres. 
 
D’acord amb l’esmentat, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de la Gestió, 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 i d’ensenyament especial de centres educatius de la comarca del 
Ripollès sufragats amb fons públics i s’obre la convocatòria per al curs escolar 2012-
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2013. El termini per poder sol· licitar els ajuts serà coincident amb el  període de 
matriculació dels alumnes als centres escolars. En els supòsits de matriculacions 
fora del període esmentat, el termini per poder sol· licitar l’ajut serà d’un mes, a 
comptar a partir de la data de matriculació. 
 
Segon.  SOTMETRE a exposició pública les bases per un termini de vint dies al 
Butlletí Oficial de la província i en el tauler d’anuncis de la corporació, i inserir una 
referència d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En cas que 
no es formulin al· legacions durant el període d’exposició pública, aquest acord 
esdevindrà definitiu sense necessitat d’adaptar-ne un de nou. 
 
 
NÚM. 5. DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES AL GERENT DEL CON SELL 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS 
 
De conformitat amb allò que disposa l’article 16.1.e) 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, i article concordants del mateix cos normatiu,  
 
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. A més de les funcions pròpies del càrrec contemplades a la Llei sobre 
l’organització comarcal de Catalunya i de les competències delegades per acord 
adoptat pel plenari comarcal en la seva sessió de data 19 de juliol de 2011, es deleguen 
al gerent les competències següents: 
 
- La resolució d’expedients de llicències, autoritzacions i en general, de les actuacions 
pròpies de la intervenció administrativa que corresponen al Consell Comarcal. 
 
Segon. Publicar el nomenament i les delegacions efectuades al tauler d’anuncis i al 
Butlletí Oficial de la Província. 
 
 
NÚM. 6. MODIFICACIÓ DE LA JUNTA DE PROTECCIÓ CIVIL 
COMARCAL  
 
Antecedents de Fet 
 
El Ple del Consell Comarcal en la seva sessió de data 20 de setembre de 2011, va 
aprovar la creació de la Junta de Protecció Civil Comarcal, de naturalesa consultiva, 
deliberant, de coordinació, assistència i cooperació per als municipis de la comarca del 
Ripollès en matèria de protecció civil, la qual havia d’estar integrada per un 
representant dels ens següents: 
 
- Consell Comarcal del Ripollès 
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- Consorci Espais Interès Natural del Ripollès (CEINR) 
- Cos de bombers de la Generalitat de Catalunya. 
- Mossos d’Esquadra 
- Guàrdia Civil 
- Cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya 
- Representant de les policies locals  
- MOPU 
- Carreteres de la Generalitat de Catalunya 
- Carreteres de la Diputació de Girona 
- Creu Roja 
- Institut Català de la Salut 
- Servei d’Emergències Mèdiques 
- Consorci de Benestar Social del Ripollès 
- Voluntaris de Protecció Civil del Ripollès 
- ADFs del Ripollès 
- Alcaldes/sses del municipis del Ripollès 
 
Aquest acord fou notificat a les diferents organitzacions, associacions i entitats que 
formen part de la Junta de Protecció Civil Comarcal, per tal que designessin els seus 
representants. 
 
En data 12 de desembre de 2011, ha tingut entrada al Registre del Consell Comarcal, 
l’escrit del secretari general del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, 
pel qual recomanava que la Direcció General de Protecció Civil també formés part de 
la Junta de Protecció Civil Comarcal. 
 
Així mateix, en data 22 de desembre de 2012, ha tingut entrada al Registre del Consell 
Comarcal, l’escrit del Servei de Xarxa Viària Local de l’Àrea d’Acció Territorial de la 
Diputació de Girona, pel qual manifesten la manca d’oportunitat de la designació d’un 
representant d’aquest ens a la Junta, en el context econòmic actual.  
 
Fonaments de Dret 

 
L’article 131 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
disposa que els consells sectorials es constituiran mitjançant Acord del Ple i, per tant, 
qualsevol modificació que s’hi introdueixi, també. 

 
D’acord amb l’exposat, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de la Gestió, el Ple acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
Primer. Aprovar la renúncia del Servei de Xarxa Viària Local de l’Àrea d’Acció 
Territorial de la Diputació de Girona, a formar part de la Junta de Protecció Civil 
Comarcal. 
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Segon. Aprovar la incorporació de la Direcció General de Protecció Civil del 
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, a la Junta de Protecció Civil 
comarcal i notificar-li aquest acord per tal que designi el seu representant, mitjançant 
notificació per escrit, en el termini de 10 dies, a comptar des de l’endemà de la 
notificació de l’acord. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a totes les diferents organitzacions, associacions i 
entitats que formen part de la Junta de Protecció Civil Comarcal. 
 
Intervé el senyor Enric Pérez i comenta que no es pot votar en contra del fet que algú 
no vulgui estar en una junta, però la Diputació, per la seva funció de cooperació, la 
seva important funció en matèria de carreteres, protecció civil, carreteres d’alta 
muntanya, etc., entén que hi hauria d’estar present. Esgrimeix motius econòmics quan, 
si és pel tema de quilometratge, es pot utilitzar el sistema de videoconferència. La 
Diputació fa el ridícul en no assistir a aquesta Comissió. 
 
El president explica que li va sobtar el fet i va contactar amb la Diputació, que van 
argumentar que no era per manca d’interès. No se’n desentenen i van quedar que quan 
es tractés d’algun tema on calgués la seva presència vindrien sens falta. 
 
 
NÚM. 7. RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT 
CONTRA L‘ACORD DEL CONSELL DE GOVERN DE DATA 18.10. 11, PEL 
QUAL ES VA MODIFICAR EL DECRET DE PRESIDÈNCIA DE DA TA 12 
D’AGOST DE 2011, D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVE I DE 
TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2011-2012, RUTA 11 GOMBRÈN-
RIPOLL   
 
Antecedents de fet: 
 
En data 16 de setembre de 2011 (RE 1890), el senyor Felip Mir Vilarrasa, en 
representació de l’empresa Transports Mir, SA interposa un recurs de reposició contra 
el Decret de presidència de data 12 d’agost de 2011, ratificat per Acord del Consell de 
Govern de data 6 de setembre de 2011, pel qual es notificava a l’empresa 
concessionària de la Ruta 11 Gombrèn-Ripoll, l’execució del contracte del servei de 
transport escolar per al curs 2011-2012, especificant el detall dels horaris, vehicles a 
emprar, durada de les expedicions, parades, alumnes a transportar i el càlcul del preu 
total del curs, en aplicació dels preus unitaris actualitzats en un 1,95 %.  
 
Per acord adoptat pel plenari comarcal en la seva sessió de data 15 de novembre de 
2011, es va estimar parcialment el recurs de reposició interposat per l’empresa 
Transports Mir, SA, contra el Decret de presidència de data 12 d’agost de 2011, 
ratificat per Acord del Consell de Govern de data 6 de setembre de 2011, pel qual es 
notificava a l’empresa concessionària de la Ruta 11 Gombrèn-Ripoll, l’execució del 
contracte del servei de transport escolar per al curs 2011-2012, únicament en el sentit 
d’excloure les expedicions <22>, <23>, <24> i <25>, previstes per alumnes de 
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batxillerat i cicles formatius. Aquest acord es feia efectiu, tal com queda reflectit en el 
quadre de preus, a partir del mes de gener de 2012. 
 
El Consell de Govern, en la seva sessió de data 18 d’octubre de 2011, va aprovar la 
modificació del Decret de data 12 d’agost de 2011, d’execució del contracte del servei 
de transport escolar de la Ruta 11 GOMBRÈN-RIPOLL, per al curs 2011-2012, en el 
sentit d’incorporar les parades i el canvi d’itinerari i horari que es detallaven a la part 
expositiva del mateix acord. 
 
Contra aquest acord, l’empresa Transports Mir, SA, en data 24 de novembre de 2011 
(RE 2450), ha interposat el corresponent recurs de reposició, el qual fonamenta en 
afirmar que algunes modificacions no responen a autèntics motius d’interès públic, en 
la suposada concurrència de desviació de poder i en la vulneració dels límits de l’ius 
variandi. 
 
Per altra banda, el recurrent manifesta la disconformitat amb unes suposades 
incongruències en què suposadament incorren les notificacions efectuades per aquesta 
corporació en relació amb la Ruta 11. 
 
Fonaments de Dret: 
 
I.-  Les suposades incongruències entre el Decret de Presidència de data 12 d’agost de 
2011, ratificat per Acord del Consell de Govern de data 6 de setembre de 2011, pel 
qual es notificava a l’empresa concessionària de la Ruta 11 Gombrèn-Ripoll, 
l’execució detallada del contracte del servei de transport escolar per al curs 2011-2012, 
l’escrit de gerència de 28 de setembre de 2011 i l’Acord de Consell de Govern 
impugnat, no existeixen. 
 
En efecte, l’Acord adoptat pel Consell de Govern de 18 d’octubre de 2011, es limita a 
introduir unes modificacions molt concretes a la ruta, que es detallen en el propi acord 
i que responen a sol· licituds de les escoles i les famílies, per poder prestar el servei de 
transport escolar als nous alumnes que han sol· licitat el servei, així com la correcció a 
una errada en els llistats facilitats per l’escola. Això comporta la modificació del 
Decret de data 12 d’agost de 2011, com s’especifica en el mateix títol de l’acord. Per 
tant, no hi ha incongruències, sinó l’adaptació i resposta a les necessitats que han 
sorgit després d’iniciar-se el curs. 
 
Pel que fa a l’escrit de gerència de 28.9.11, es limita a respondre el contingut dels 
escrits presentats pel propi recurrent, en relació a qüestions molt puntuals.  
 
Tanmateix, l’afirmació formulada per la recurrent relativa a què les modificacions 
introduïdes “no responen a veritables motius d’interès públic”, cau pel seu propi pes. 
 
II.- La recurrent també s’oposa a què s’introdueixin noves parades però en canvi es 
mantinguin els temps de l’expedició i al· lega que això pot posar en perill la seguretat 
dels alumnes. Les expedicions es va muntar amb un temps més que suficient per tal 
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d’evitar que la introducció d’una nova parada no alterés el temps fixat en el contracte 
per a la total execució de l’expedició. Recórrer a temes de seguretat per poder avalar la 
sol· licitud d’un increment dels preus del contracte no és admissible. 
 
III.- La recurrent també invoca desviació de poder, però en cap cas justifica o prova la 
seva concurrència, per la qual cosa la seva invocació ha de ser totalment desestimada. 
 
IV.- El recurs sol· licita que, excloses les expedicions <22>, <23>, <24> i <25>,  el 
preu total final per la Ruta 11, pel curs 2011-2012, sigui de 73.802,23 €. Pel que fa al 
preu, es manté el determinat pel Decret de 12 d’agost de 2011 i el previst per l’Acord 
del Consell de Govern de data 18 d’octubre de 2011, que es recorre, per la part 
proporcional d’un import total de 77.946,50 €, fins el desembre de 2011 i la part 
proporcional d’un import total de 68.105,92 €, de gener a juny del 2012. El 
recurrent en cap cas justifica l’increment de preu i, per altra banda, aquesta qüestió ja 
va ser degudament valorada per l’Acord de Ple de 15 de novembre de 2011. 
 
Pel que fa a les  expedicions <22>, <23>, <24> i <25>, corresponents a batxillerats i 
cicles formatius, l’Acord del Ple de data 15 de novembre de 2011 ja va determinar la 
seva exclusió de la ruta 
 
V.- Per acord adoptat  pel Ple del Consell Comarcal del Ripollès de data 19 de juliol de 
2011, publicat al BOP de Girona número 144, de data 29.07.2011, es van delegar en el 
Consell de Govern les competències relatives a contractació administrativa. 
 
L’article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, preveu que en cap 
cas podran ser objecte de delegació la resolució dels recursos dels òrgans 
administratius que hagin dictat els actes objecte de recurs. 
 
VI.- De conformitat amb allò que disposen els articles 108, 116 i 117 de la Llei 
30/1992. 
 
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. Estimar parcialment el recurs de reposició interposat per l’empresa Transports 
Mir, SA, contra l’Acord del Consell de Govern de data 18 d’octubre de 2011, 
únicament en el sentit d’excloure les expedicions <22>, <23>, <24> i <25>, previstes 
per alumnes de batxillerat i cicles formatius, i ratificar aquell acord en tota la resta de 
les seves previsions.  
 
Segon. Notificar a l’empresa recurrent aquest acord, fent-los palès que contra el mateix 
poden interposar un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats 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 
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disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a la Intervenció, als efectes oportuns.  
 
 
NÚM. 8. RESOLUCIÓ DEL RECURS EXTRAORDINARI DE REVIS IÓ 
INTERPOSAT CONTRA L’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LA RU TA 8 
VALLFOGONA–RIPOLL I LA RUTA 9 LES LLOSSES-RIPOLL DE  
TRANSPORT ESCOLAR 
 
Antecedents de fet: 
 
1.- En data 21 d’octubre de 2011, el senyor Felip Mir Vilarrasa, actuant en 
representació de l’empresa Transports Mir, SA. ha interposat recurs extraordinari de 
revisió (RE 2187), contra l’Acord adoptat pel Consell de Govern del Consell Comarcal 
del Ripollès, en la seva sessió de data 29 de juliol de 2010, en concret pel que fa a 
l’adjudicació definitiva del procediment obert, diversos criteris d’adjudicació del 
contracte de concessió del servei públic de transport escolar a centres d’ensenyament 
obligatori del Ripollès, de la Ruta 8 Les Llosses-Ripoll i de la Ruta 9 Vallfogona-
Ripoll. El recurrent invoca com a motiu per a la interposició del recurs extraordinari de 
revisió, la concurrència de les circumstàncies previstes a l’article 118.1, apartats 1r i 
2n de la Llei 30/1992. 
 
El recurs es fonamenta en què suposadament durant el mes de setembre 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, concretament de la Ruta 8 Les Llosses-Ripoll i 
de la Ruta 9 Vallfogona-Ripoll, l’empresa Transports Mir, SA. va tenir coneixement 
de la possible coincidència amb l’itinerari de la concessió que té atorgada per la 
Direcció General de Transports de la Generalitat de Catalunya (V-1224-GI-b-22), 
concretament pel que fa a la prestació del servei urbà de Ripoll. A part, invoca 
suposades irregularitats durant el procediment de contractació, que ni detalla ni 
demostra. 
 
2.- El recurrent al· lega que va tenir coneixement de la prestació del servei urbà de 
Ripoll que es realitza a les Rutes 8 i 9, arrel de la publicació a la pàgina web 
corporativa dels horaris i itineraris de cada ruta. 
 
Aquesta al· legació manca de tota mena de suport legal ni fàctic, ja que els Plecs de 
clàusules 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 8 i 
9, com a la Ruta 7 Ogassa–Sant Joan,  a la Ruta 10 Gombrèn–Campdevànol i a la Ruta 
19 EE Ripoll.  
 
L’empresa Transports Mir, SA. té adjudicada, va prestar durant el curs passat i està 
prestant durant l’actual, el servei de la Ruta 10 Gombrèn–Campdevànol, en la qual es 
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fa idèntica previsió als plecs de la prestació del servei urbà, que a les Rutes 8 i 9, que 
impugna.  
 
Al llarg de l’expedient de contractació de referència, l’empresa Transports Mir, SA. va 
donar exprés consentiment al contingut dels Plecs que, a més, formen part integrant del 
contracte que té subscrit. 
 
3.- L’empresa Transports Mir, SA. va concórrer a la licitació de la Ruta 8 Les Llosses-
Ripoll i de la Ruta 9 Vallfogona-Ripoll.  
 
La Ruta 8, per Acord adoptat pel Consell de Govern en la seva sessió de data 29 de 
juliol de 2010, es va adjudicar definitivament a l’empresa TEISA, per haver obtingut 
un total de 240 punts, enfront de l’empresa recurrent que en va obtenir 151,2. 
 
La Ruta 9 es va adjudicar definitivament a l’empresa Transports Mir, SA. que va 
obtenir 157,1 punts, mentre que l’empresa TEISA en va obtenir 70, si bé aquesta 
darrera va exercir el seu dret de prioritat i li va ser reconegut per la Direcció General 
de Transports de la Generalitat de Catalunya. 
 
En definitiva, es va seguir el procediment legalment establert en la contractació de les 
referides rutes, per la qual cosa no es pot pretendre ara, a través d’un recurs de revisió 
que manca de tota justificació fàctica o legal, impugnar acords ferms i consentits. 
 
Fonaments de Dret: 
 
I.-  El recurs es fonamenta en una suposada vulneració del dret de prioritat que 
suposadament correspondria a l’empresa Transports Mir, SA, per a la prestació del 
transport urbà de Ripoll, pel fet de ser titular de la concessió V-1224-GI-b-22.  
 
El dret de prioritat o preferència només pot ser reconegut o declarat per la Direcció 
General de Transports de la Generalitat de Catalunya, per la qual cosa el recurs s’ha 
interposat davant d’una Administració que manca de competència per dilucidar aquest 
extrem.  
 
A més, el municipi de Ripoll està tant incorporat a la concessió que ostenta Transports 
Mir, SA. com aquella de la qual és titular l’empresa Transports Elèctrics Interurbans 
SA.  
 
Finalment, només cal puntualitzar que el dret de prioritat o preferència s’ostenta pel 
transport interurbà, no per l’urbà.  
 
II.- Per Decret de Presidència de 2 de novembre de 2011, es va donar trasllat del 
recurs extraordinari de revisió interposat als Serveis Territorials de Transports a 
Girona i a l’empresa TEISA.  
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II.1. En data 21 de novembre de 2011 (RE 2431), l’empresa TEISA ha presentat un 
escrit d’al· legacions en el qual fonamentalment invoca la titularitat de la  s.p.r.t.v.c. V-
GC-64-GI-V-6464, que inclou els serveis d’Olot a Ripoll per Vallfogona, d’Olot a 
Ripoll per Sant Joan de les Abadesses, d’Olot a Camprodon, de Camprodon a Ripoll i 
Campdevànol, de Camprodon a Molló, de Camprodon a Barcelona i de Llívia a 
Girona. Manifesta també que la licitació de les Rutes 8 i 9 va seguir el procediment 
legalment establert i que en cap cas l’empresa Transports Mir, SA. va impugnar, quan 
podia, els actes i acords adoptats i invoca que no impera la mateixa normativa pel 
transport urbà que per l’interurbà. En conseqüència, sol· licita que es desestimi el 
recurs interposat. 
 
II.2. En data 1 de desembre de 2011 (RE 2495), el cap del Servei Territorial de 
Transports de Girona ha presentat el seu informe sobre el recurs interposat, el qual 
determina el següent: 
 

- Els municipis de Vallfogona i les Llosses es troben fora de la concessió de la 
qual és titular la recurrent. 

- El Servei Territorial de Transports, en data 14 d’octubre de 2010 va atorgar a 
l’empresa TEISA l’autorització per la prestació del servei discrecional 
consolidat amb reiteració d’itinerari, per circular des del trencant de Saiós (Les 
Llosses) fins a l’IES Abat Oliba i el Col· legi Vedruna, amb diverses parades 
interurbanes i urbanes, després de comprovar que no hi havia cap servei de 
transport regular interurbà de viatgers que gaudís del dret de prioritat previst a 
l’article 122 del Decret 319/1990. 

- El Servei Territorial de Transports, en data 25 de gener de 2011 va atorgar a 
l’empresa TEISA l’autorització per la prestació del servei discrecional 
consolidat amb reiteració d’itinerari, per circular des de Vallfogona de Ripollès 
fins a l’escola Vedruna, l’escola Salesians, l’IES Abat Oliba, amb diverses 
parades interurbanes i urbanes,  després de comprovar que l’únic servei de 
transport regular de viatgers és el que presta la pròpia empresa TEISA entre 
Vallfogona de Ripollès i Ripoll a l’empara de la concessió V-6464-GC-64-GI. 

- Constaten que l’única coincidència entre els trànsits dels serveis de transport 
interurbà de viatgers que presta l’empresa Transports Mir, SA. entre Ripoll i 
Campdevànol i els serveis de transport escolar que presta l’empresa TEISA 
entre les Llosses i Ripoll i entre Vallfogona i Ripoll es produeix dintre del nucli 
urbà de Ripoll entre parades discrecionals urbanes, sense afectar a cap trànsit 
interurbà. 

 
III.- El recurs extraordinari de revisió, té una naturalesa de recurs excepcional, per la 
qual cosa només es pot interposar dins del terminis i per alguna de les circumstàncies 
que es recullen de manera preclusiva i expressa a l’article 118 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre de Règim jurídic de les Administracions públiques i del Procediment 
administratiu comú. 
 
El recurrent invoca la concurrència de les circumstàncies previstes a l’apartat 1r , 
consistent en què al dictar-los s’hagués incorregut en error de fet, que resulti dels 
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propis documents incorporats a l’expedient i a l’apartat 2n, consistent en què apareguin 
documents de valor essencial per a la resolució de l’assumpte que encara que siguin 
posteriors, evidenciïn l’error de la resolució recorreguda. 
 
- És evident que la primera causa està pensada en l’error de fet en que hagués pogut 
incórrer l’Administració en dictar l’acte recorregut, que és l’Acord del Consell de 
Govern de 29 de juliol de 2011, pel qual es va procedir a l’adjudicació definitiva del 
contracte de referència, pel que fa a les Rutes 8 i 9. 
 
El recurrent invoca una suposada col· lisió de l’Acord de 29 de juliol de 2010 amb el 
seu dret de prioritat, quan això és del tot impossible perquè l’acte recorregut es va 
limitar a adjudicar definitivament la Ruta 8 a l’empresa TEISA per haver obtingut 
clarament la millor puntuació i va adjudicar definitivament la Ruta 9 al recurrent pel 
mateix motiu. El dret de prioritat qui l’atorga és la Direcció General de Transports, per 
la qual cosa és una qüestió totalment aliena al Consell Comarcal i a l’Acord de 29 de 
juliol de 2010. 
 
- La causa de l’apartat 2n, tampoc concorre, atès que el recurrent coneixia en el 
moment de participar a la licitació de les Rutes 8 i 9 que incloïen la prestació del servei 
urbà de transport escolar com ha quedat acreditat i la Direcció General de Transports 
de la Generalitat de Catalunya també ho coneixia perquè se li va donar trasllat de 
l’itinerari i parades. I, a més, si s’hagués produït el suposat desconeixement, no 
afectaria a l’acte que es recorre –Acord de 29 de juliol de 2010-, sinó a l’autorització 
de la Direcció General de Transports de la Generalitat de Catalunya. 
 
IV.- 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, resulta procedent inadmetre a tràmit aquest recurs, 
sense sol· licitar el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora. 
 
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 dels membres assistents: 
 
Primer.- Inadmetre el recurs extraordinari de revisió interposat per l’empresa 
Transports Mir, SA., contra l’Acord adoptat pel Consell de Govern del Consell 
Comarcal del Ripollès, en la seva sessió de data 29 de juliol de 2010, en concret pel 
que fa a l’adjudicació definitiva del procediment obert, diversos criteris d’adjudicació 
del contracte de concessió del servei públic de transport escolar a centres 
d’ensenyament obligatori del Ripollès, de la Ruta 8 Les Llosses-Ripoll i de la Ruta 9 
Vallfogona-Ripoll, 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. 
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Segon.- Notificar aquest acord als Serveis Territorials de Transport 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 
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. 9. RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITATS PER AL 
DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS PÚBLIQUES  
 
En data 25 de novembre de 2011, el senyor Joan Tenas i Torres, amb NIF núm. 
90.001.703N, arquitecte d’aquesta corporació, sol· licita la compatibilitat dels llocs de 
treball següents: 
 

-activitat principal: Pública. Consell Comarcal del Ripollès. Dedicació 50% 
jornada. 
-activitat secundària: Pública. Ajuntament de Folgueroles. Dedicació 
25%jornada. 

 
Vist l’informe de la Secretaria d’aquesta corporació de data 27 de desembre de 2012, 
pel qual es proposa la concessió de la compatibilitat, d’acord amb el que disposa 
l’article 19 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al 
servei de la Generalitat de Catalunya (d’aplicació al personal dels ens locals d’acord 
amb l’article 1.2b) 
 
Vist l’article 4.8 de la Llei esmentada, estableix que es pot autoritzar la compatibilitat 
per a ocupar un segon lloc de treball públic si ho exigeix l’interès del mateix servei 
públic, i així ho determina (en el cas de l’administració local) el seu òrgan màxim, és a 
dir, el Ple de la corporació. 
 
Que l’interès públic es justifica en els fets següents: 

a- En el deure d’assistència i cooperació entre administracions d’acord amb el que 
preveu l’article 4 de la llei 30/1992. En aquest sentit, aquesta corporació té la 
voluntat de col· laborar amb l’Ajuntament de Folgueroles, per tal que aquest 
ajuntament pugui ocupar una plaça d’arquitecte (25%jornada) per un funcionari 
que pugui compatibilitzar dos lloc de treball, circumstància que si no és per la 
via proposada, és difícil que l’ajuntament ho pugui aconseguir. 

b- La qualitat del servei d’assistència a petits municipis, és veurà notablement 
enriquida per l’experiència de participar en la gestió urbanística d’un municipi 
com Folgueroles, el qual té un POUM de recent aprovació, en el qual es 
tramiten dos importants plans parcials d’iniciativa privada. 
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L’exercici d’una segona activitat està subjecte a les condicions i limitacions establertes 
a l’article 21 de la Llei esmentada, on es disposa que el reconeixement de 
compatibilitat no pot modificar la jornada de treball ni l’horari de la persona 
interessada, i queda automàticament sense efecte en el cas de canvi de lloc en el sector 
públic o de modificació de les condicions del lloc de treball. Així mateix, l’autorització 
de compatibilitat està condicionada a l’estricte compliment de la jornada i l’horari en 
els llocs de caràcter públic i a allò que preveu l’article 5 de la Llei esmentada, en 
relació a les remuneracions totals a percebre, com a conseqüència de les autoritzacions 
concedides 
 
Atès que la persona sol· licitant reuneix tots els requisits previstos a la llei esmentada, i 
vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, el 
Ple acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
Primer. Autoritzar al Sr. Joan Tenas i Torres la compatibilitat dels llocs de treball: 
 

-activitat principal: Pública. Consell Comarcal del Ripollès. Dedicació 50% 
jornada 
-activitat secundària: Pública. Ajuntament de Folgueroles. Dedicació 
25%jornada. 
 

Segon. Aquesta autorització quedarà sense efecte quan es produeixi alguna 
modificació en l’horari o bé canviï la destinació o les condicions del lloc de treball de 
la persona interessada. Així mateix la present autorització de compatibilitat perdrà la 
seva vigència quan es deixin de complir qualsevol de les prescripcions establertes per 
la normativa vigent sobre incompatibilitats 
 
 
NÚM. 10. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE LES COMPETÈN CIES DE 
GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ DE L’IMPOST SOBRE 
L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 
URBANA (PLUSVÀLUA) DE L’AJUNTAMENT DE PLANOLES 
 
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 Planoles, en la seva sessió de data 21 de desembre de 2011 
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 (plusvàlua), 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 Planoles, de les facultats 
de gestió, liquidació i recaptació de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys 
de naturalesa urbana (plusvàlua). 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 Planoles. 
 
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 Planoles, 
d’acord amb allò que determina la Llei 30/1992, de 26 de novembre. 
 
Quart. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, el president perquè, en 
nom i representació d’aquesta corporació, pugui signar tots aquells documents que 
siguin necessaris per dur a terme els presents acords.  
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Cinquè. Comunicar aquest acord al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya – 
Ripollès i a l’Ajuntament de Planoles, als efectes oportuns. 
 
 
NÚM. 11. ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER A LA 
INDEPENDÈNCIA 
 
Vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per a la 
Independència i el text dels seus estatuts, que s’adjunten, i vist el dictamen favorable 
de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, el Ple acorda per unanimitat 
dels membres assistents, el següent: 
 
Primer.  Adherir-se a l’Associació de Municipis per a la Independència, constituïda a 
Vic, en data 14 de desembre de 2011. 
 
Segon. Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació. 
 
Tercer. Nomenar el president senyor Miquel Rovira i Comas, com a representant del 
Consell Comarcal del Ripollès davant l’Associació, amb totes les facultats previstes en 
els Estatuts. 
 
Quart. Remetre certificat d’aquest acord a la Presidència de l’Associació de Municipis 
per a la Independència, domiciliada al carrer Ciutat 1, 08500-Vic. 
 
El president explica que es tracta d’una proposta presentada pel grup d’ERC. 
Casualment, CiU també volia tractar aquest tema arran de totes les propostes que hi ha 
hagut al territori pel tema de la independència, però la va prestar abans Esquerra. 
Comenta que el seu grup li dóna suport, i llegeix la part expositiva de l’acord de 
constitució de l’Associació. 
 
CiU entén que aquesta és una manera de, si estem tots units, fer força i donar suport al 
manifest. 
 
Intervé la senyora M. Carme Freixa i diu que ho van presentar per convicció. Hi ha 8 
municipis de la comarca que ja s’hi han adherit des del 14.12.11 i 400 municipis en 
tota Catalunya. 
 
El senyor Enric Pérez, portaveu del grup comarcal del PSC, intervé per manifestar que 
la proposta potser l’hagués hagut de llegir la portaveu d’ERC que és qui ha l’ha 
presentada. Comenta que ell, en principi, era molt escèptic. El PSC, en matèries de 
millora de l’autogovern, gestió, desenvolupament, no hi està en contra, al contrari. 
Aposten per una via federal, que no vol excloure ningú. Ni independents, ni 
espanyolistes, ni ningú. A partir d’aquí, i a nivell personal, creu que més enllà dels 
plenaris municipals, qui ha de decidir ha de ser el poble a través d’un referèndum 
d’autodeterminació. Espera que el govern tingui la valentia de tirar-ho endavant a 
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través de la llei de consultes populars i no pactes fiscals, etc. S’han de posar les 
diferents opcions en ordre, i dóna total llibertat de vot als membres del seu grup. 
 
El conseller senyor Carlos Fernández , dins la llibertat del grup, manifesta que hi ha un 
error de forma. Perquè si el Consell Comarcal representa els ajuntaments, el Consell 
Comarcal representa el poble, que és qui ha de decidir. El Consell es deu al govern i el 
seu president qui dins el seu calendari ho té molt mesurat tot això, a través del pacte 
fiscal, abans que a través d’una associació de pobles. 
 
És una paradoxa i és que ells no han pogut comentar això als seus ajuntaments i amb 
els seus regidors es pot produir una contradicció amb el seu poble i regidors. Creu que 
seria més adient que es fes primer la votació als pobles i després al Consell Comarcal. 
Diu que votarà afirmativament, que farà el que faci el seu portaveu. 
 
El president diu que potser això s’hauria de plantejar en el proper Consell d’Alcaldes i 
ja es parlarà amb els alcaldes si hi estan d’acord. 
 
La senyora Freixa comenta que estem representant la comarca. És el Ple del Consell 
Comarcal, com a institució, l’òrgan de govern. 
 
 
NÚM. 12. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
Es dóna compte dels Decrets dictats per la Presidència que es detallen a continuació: 
 
Decret de 04.11.11: Extingir el contracte de treball de les treballadores Montserrat 

Ortega González i Yolanda Puig Subirana, amb motiu de la 
finalització del servei que va motivar la seva contractació, amb 
efectes a partir del dia 30 de novembre de 2011. 

Decret de 11.11.11: Atorgar al senyor Alexandre Pararols López, en representació 
de l’Associació Catalana de Cases de Colònies, titular de 
l’alberg de Joventut Roques Blanques, una ampliació 
improrrogable d’un mes i mig, per donar compliment íntegre 
del requeriment de data 9-08-11. 

Decret de 14.11.11: Decret provisional d’admesos i exclosos per participar en les 
proves de selecció per a una plaça d’administratiu de la 
plantilla de personal laboral, inclosa a la oferta pública 
d’ocupació de 2008 del CCR.  

Decret de 15.11.11: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 11 i última de l’obra inclosa al PUOSC 
2008 titulada “Reforma de la casa de la vila”, de l’Ajuntament 
de Camprodon, per un valor de 2.084,45 €. 

Decret de 15.11.11: Contracte menor de serveis per a l’elaboració d’un estudi de 
l’actual xarxa de sanejament de baixa del municipi de Ribes de 
Freser amb l’empresa Colomer Rifà, per un import de 
12.555,20 €, IVA inclòs. 
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Decret de 15.11.11: Ordenar l’abstenció de tota intervenció en les tasques de 
control i la fiscalització de la despesa en les seves diferents 
fases o qualsevol altra incidència o actuació generada amb 
posterioritat a la signatura del conveni amb la Llar d’Infants el 
Petiti Avet, SCCL, del funcionari del CCR, Sr. Estanislao Rota, 
atès que es troba incurs en alguns dels supòsits de l’article 28.2 
de la LRJ-PAC. 

Decret de 17.11.11: Atorgar una subvenció de 1.300 € a la Secció d’Institut Joan 
Triadú, de Ribes de Freser, destinada al programa “Escola de 
Neu” del curs acadèmica 2011-2012. 

Decret de 18.11.11: Esmenar l’error de fet detectat al punt primer de la part 
resolutòria del Decret de Presidència de data 24-10-2011, i 
inscriure la casa de colònies Llar de Sant Pau, amb una 
capacitat de 76 places al Registre d’instal· lacions destinades a 
activitats de lleure amb infants i joves del CCR. 

Decret de 21.11.11: Tercer reconeixement d’ajuts de menjador escolar de caràcter 
gratuït per al curs 2011-2012. 

Decret de 21.11.11: Incoar expedient sancionador a l’empresa GCiTVR, de Ribes 
de Freser, i designar la instructora i la secretària de l’expedient 

Decret de 22.11.11: Sol· licitar a la Diputació de Girona l’accès al servei “Programa 
de registre d’entrada i sortida de documents” i “Programa 
gestor d’expedients”. 

Decret de 22.11.11: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 8 de l’obra inclosa al PUOSC 2003 titulada 
“Sala polivalent, 1a. fase”, de l’Ajuntament de les Llosses, per 
un valor de 10.191,33 €. 

Decret de 22.11.11: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 8 de l’obra inclosa al PUOSC 2006 titulada 
“Sala polivalent, 1a. fase”, de l’Ajuntament de les Llosses, per 
un valor de 2.148,95 €. 

Decret de 22.11.11: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 3 i última de l’obra inclosa al PUOSC 2008 
titulada “Arranjament de carrers i coberta de la plaça”, de 
l’Ajuntament de Queralbs, per un valor de 12.792,36 €. 

Decret de 22.11.11: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 8 i última de l’obra inclosa al PUOSC 2009 
titulada “Adaptació de l’antic hospital de Gombrèn per a pisos 
tutelats, 3a. fase”, de l’Ajuntament de Gombrèn, per un valor 
de 15.530,40 €. 

Decret de 24.11.11: Ampliar la jornada laboral del treballador de l’Escola de 
Música del CCR, Guillermo Carmona López, i fixar-la en 12 
hores setmanals i reduir la del treballador Carles Hernández 
Requena i fixar-la en 10 hores setmanals, , amb efectes d’1-12-
2011 i fins a la finalització del curs escolar 2011-2012. 

Decret de 24.11.11: Reconèixer l’antiguitat d’un trienni al treballador de la 
corporació, Francesc Xavier Masdeu Nou, funcionari interí 
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adscrit al lloca de treball 72F. 
Decret de 24.11.11: Atorgar a la Sra. Núria Perpinyà Morera el termini de 10 dies 

hàbils per tal que aporti documentació complementària relativa 
a la sol· licitud de gratuïtat del menjador escolar 2011-2012 dels 
seus fills 

Decret de 25.11.11: Atorgar un incentiu de productivitat al treballador del CCR, 
Jordi Valldaura Pous, per les tasques de finalització de la 
direcció de les obres d’arranjament del col· lector en alta de 
l’estació depuradora de Ribes de Freser, durant el mes de 
novembre de 2011.  

Decret de 29.11.11: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 1 de l’obra inclosa al PUOSC 2009 titulada 
“Trasllat de l’estació transformadora de subministrament 
d’energia elèctrica al nucli urbà”, de l’Ajuntament de Pardines, 
per un valor de 43.524,31 €. 

Decret de 29.11.11: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 2 de l’obra inclosa al PUOSC 2009 titulada 
“Trasllat de l’estació transformadora de subministrament 
d’energia elèctrica al nucli urbà”, de l’Ajuntament de Pardines, 
per un valor de 0,00 €. 

Decret de 29.11.11: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 3 de l’obra inclosa al PUOSC 2009 titulada 
“Trasllat de l’estació transformadora de subministrament 
d’energia elèctrica al nucli urbà”, de l’Ajuntament de Pardines, 
per un valor de 0,00 €. 

Decret de 29.11.11: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 4 de l’obra inclosa al PUOSC 2009 titulada 
“Trasllat de l’estació transformadora de subministrament 
d’energia elèctrica al nucli urbà”, de l’Ajuntament de Pardines, 
per un valor de 0,00 €. 

Decret de 29.11.11: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 5 de l’obra inclosa al PUOSC 2009 titulada 
“Trasllat de l’estació transformadora de subministrament 
d’energia elèctrica al nucli urbà”, de l’Ajuntament de Pardines, 
per un valor de 16.022,39 €. 

Decret de 30.11.11: Decret definitiu d’admesos i exclosos per participar en les 
proves de selecció per a una plaça d’administratiu de la 
plantilla de personal laboral, inclosa a la oferta pública 
d’ocupació de 2008 del CCR.  

Decret de 30.11.11: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 1 de l’obra inclosa al PUOSC 2010 titulada 
“Plaça de l’Om”, de l’Ajuntament de Llanars, per un valor de 
24.167,66 €. 

Decret de 30.11.11: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 2 de l’obra inclosa al PUOSC 2010 titulada 
“Plaça de l’Om”, de l’Ajuntament de Llanars, per un valor de 
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75.938,65 €. 
Decret de 30.11.11: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 

certificació número 3 de l’obra inclosa al PUOSC 2010 titulada 
“Plaça de l’Om”, de l’Ajuntament de Llanars, per un valor de 
45.280,24 €. 

Decret de 30.11.11: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 4 i última de l’obra inclosa al PUOSC 2010 
titulada “Plaça de l’Om”, de l’Ajuntament de Llanars, per un 
valor de 6.020,49 €. 

Decret de 30.11.11: Atorgament d’ajuts individuals de menjador escolar per al curs 
2011-2012, fase 3a.. 

Decret de 30.11.11: 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 Pare Coll, del municipi de 
Gombrèn 

Decret de 01.12.11: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 1 i última de l’obra inclosa al PUOSC 2010 
titulada “Pista de tennis”, de l’Ajuntament de Pardines, per un 
valor de 54.561,85 €. 

Decret de 01.12.11: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 1 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 51.173,65 €. 

Decret de 01.12.11: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 2 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 22.428,11 €. 

Decret de 02.12.11: Contracte menor de subministrament d’equip de dosificació de 
permanganat potàssic al tractament de fangs de l’EDAR de 
Sant Joan de les Abadesses, amb l’empresa Cadagua, SA, per 
un import de 6.906,54 €, IVA inclòs. 

Decret de 02.12.11: Aprovar la tramitació de l’expedient, el 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-
Campdevànol-Ripoll, per al transport escolar, d’ensenyament 
no obligatori, curs 2011-2012 (període gener-juny 2012) 

Decret de 07.12.11: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 9 de l’obra inclosa al PUOSC 2003 titulada 
“Sala polivalent, 1a. fase”, de l’Ajuntament de les Llosses, per 
un valor de 15.410,56 €. 

Decret de 07.12.11: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 9 de l’obra inclosa al PUOSC 2009 titulada 
“Sala polivalent, 1a. fase”, de l’Ajuntament de les Llosses, per 
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un valor de 3.249,48 €. 
Decret de 07.12.11: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 

certificació número 6 de l’obra inclosa al PUOSC 2009 titulada 
“Centre d’interpretació de l’aigua, 2a. fase”, de l’Ajuntament 
de Ribes de Freser, per un valor de 37.702,27 €. 

Decret de 07.12.11: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 7 i última de l’obra inclosa al PUOSC 2009 
titulada “Centre d’interpretació de l’aigua, 2a. fase”, de 
l’Ajuntament de Ribes de Freser, per un valor de 0,00 €. 

Decret de 12.12.11: Delegar en favor de la Gerència la resolució d’expedients de 
llicències i autoritzacions. 

Decret de 12.12.11: Nomenar a M. Àngels Hurtado Ventura, administrativa de la 
corporació i adscriure-la amb caràcter definitiu al lloc de treball 
d’administratiu, codi 66L de la relació de lloc de treball de la 
corporació.  

Decret de 14.12.11: Quart reconeixement d’ajuts de menjador escolar de caràcter 
gratuït per al curs 2011-2012. 

Decret de 14.12.11: Atorgar un incentiu de productivitat al treballador de l’Escola 
de Música, Marc Romero Figueras, motivat per la substitució 
d’una professora 

Decret de 14.12.11: Atorgar un incentiu de productivitat al treballador del CCR, 
Xavier Rico Miró, arquitecte, motivat per l’especial rendiment i 
dedicació en la realització de les seves tasques durant el mes 
d’octubre de 2011 

Decret de 14.12.11: Aprovar les bases reguladores del procés selectiu per a la 
contractació en règim laboral temporal d’un/a professor/a de 
cant per a l’Escola de Música del Ripollès. 

Decret de 20.12.11: Atorgar un incentiu de productivitat al treballador del CCR, 
Jordi Valldaura Pous, per les tasques de finalització de la 
direcció de les obres d’arranjament del col· lector en alta de 
l’estació depuradora de Ribes de Freser, durant el mes de 
desembre de 2011.  

Decret de 21.12.11: Donar per efectuada la inspecció d’ofici bianual de la casa de 
colònies Mas l’Esperança, d’Ogassa. 

Decret de 22.12.11: Cinquè reconeixement d’ajuts de menjador escolar de caràcter 
gratuït per al curs 2011-2012. 

Decret de 22.12.11: Donar per complimentat el requeriment efectuat a través del 
decret de data 17-06-2011 i per esmenades les deficiències 
detectades en la inspecció bianual efectuada a la casa de 
colònies les Coromines, de Campdevànol. 

Decret de 22.12.11: Contractar amb caràcter d’urgència el Sr. Gerard Soler Serra i 
la Sra. Raquel Molina Farrés, en règim laboral temporal, com a 
Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local, en la modalitat 
contractual d’obra o servei determinat, a jornada completa i 
amb efectes de data 22 de desembre de 2011 i pel termini d’un 
any 
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Decret de 23.12.11: Atorgar una subvenció de 670,68 € a l’Associació 
Transpirinenca, en concepte de col· laborar en l’organització de 
la jornada de debat “El transpirinenc del segle XXI”.  

Decret de 23.12.11: Denegar una subvenció sol· licitada per l’Ajuntament de Ripoll 
per al Concurs Comarcal de cavall pirinenc català, per manca 
de consignació pressupostària. 

Decret de 23.12.11: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 1 i última de l’obra inclosa al PUOSC 2010 
titulada “Segona fase de l’enllumenat de Bruguera”, de 
l’Ajuntament de Ribes de Freser, per un valor de 57.772,80 €. 

Decret de 27.12.11: Aprovar les bases selectives que han de regir el procés de 
selecció de personal, per promoció interna, per cobrir una plaça 
d’administratiu vacant a la plantilla de personal laboral del 
CCR inclosa a l’oferta pública de 2010. 

Decret de 28.12.11: Contractar amb caràcter d’urgència el Sr. Eudald Hueso 
Guimerà, en règim laboral temporal, a jornada completa, en la 
modalitat de contractació per obra o servei determinat, per dur 
a terme el projecte “Tècnic compartit de la Vall del Ter”, amb 
efectes de data 1 de gener de 2012 i pel termini d’un any. 

Decret de 28.12.11: Contracte menor de serveis per a la realització de les tasques de 
control de l’abocador Ripollès-3, amb l’empresa Tecno 
Ambiente, SL i per un import de 6.525,67 €, IVA inclòs. 

Decret de 28.12.11: Contracte menor de serveis per al manteniment de la llicència 
del programa de gestió de nòmines del CCR i del suport 
telemàtic, amb l’empresa Castilla Software, SL, del Grupo 
Castilla, per un import de 2.278,07 €, IVA inclòs. 

Decret de 28.12.11: Requerir a la Fundació Catalana de l’Esplai, titular de la casa 
de colònies can Cabàlies, per tal que, en un termini de tres 
mesos, esmeni les deficiències detectades en la inspecció 
efectuada en data 15-12-2011. 

Decret de 28.12.11: Declarar desert el 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-Campdevànol-Ripoll per al transport 
escolar d’ensenyament no obligatori, curs 2011-2012 (període 
gener-juny 2012) 

Decret de 30.12.11: Contracte menor de serveis per al manteniment de la 
instal· lació elèctrica de baixa tensió de l’edifici del CCR, amb 
l’empresa Electricitat Guitart, SLL per un import de 848,72 €, 
IVA inclòs. 

 
El Ple en queda assabentat. 
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NÚM. 13. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
 
Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen a 
continuació: 
 
Resolució de 20.10.11: Atorgar a l’empresa Capfre Patrimoni, SL,  un permís per a la 

utilització del servei de neteja de clavegueram i instal· lacions 
de sanejament, i aprovar la liquidació. 

Resolució de 14.11.11: Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Ribes de Freser per 
assumir la defensa de la corporació en el recurs contenciós 
administratiu núm. 423/2010. 

Resolució de 14.11.11: Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Ribes de Freser per 
assumir la defensa de la corporació en el recurs contenciós 
administratiu núm. 269/2011. 

Resolució de 28.11.11: Aprovar l’expedient 17/2011, de generació de crèdits per 
ingressos. 

Resolució de 29.11.11: Aprovar l’expedient 18/2011, de generació de crèdits per 
ingressos. 

Resolució de 30.11.11: Aprovar l’expedient 19/2011, de generació de crèdits per 
ingressos. 

Resolució de 07.12.11: 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 del carrer Nostra 
Senyora de Gràcia. 

Resolució de 12.12.11: 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 Nostra Senyora de 
Gràcia. 

Resolució de 15.12.11: Reclamar el deute pendent de l’alumna MK, a qui se li va 
concedir un ajut individual de menjador escolar. 

Resolució de 19.12.11: Aprovar l’expedient 21/2011, de generació de crèdits per 
ingressos. 

Resolució de 19.12.11: Iniciar el procediment de compensació dels deutes de 
l’Ajuntament de Ripoll amb el CCR i donar-los un termini de 
15 dies per presentar al· legacions. 

Resolució de 21.12.11: Aprovar l’expedient 22/2011, de generació de crèdits per 
ingressos. 

Resolució de 21.12.11: Aprovar l’expedient 23/2011, de generació de crèdits per 
ingressos. 

Resolució de 22.12.11: Acceptar la proposta de liquidació de deutes de l’Ajuntament 
de Ripoll i procedir a l’arxiu de les actuacions realitzades fins 
al moment.  

Resolució de 23.12.11: 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 de l’Escola Tomàs 
Raguer. 
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Resolució de 23.12.11: Aprovar la liquidació per a l’Ajuntament de Ripoll per la 
utilització del servei de neteja de clavegueram i instal· lacions 
de sanejament de l’Escola Tomàs Raguer. 

Resolució de 27.12.11: Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Ripoll per la redacció 
del projecte de legalització de les instal· lacions del Casal de 
Joves. 

Resolució de 27.12.11: Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament d’Ogassa per la redacció 
de la memòria valorada per l’esllavissada al camí de la Font 
Gran. 

Resolució de 28.12.11: Atorgar a l’empresa Serveis de Manteniment del Pirineu, SL, 
del municipi de Toses, un permís per a la utilització del servei 
de neteja de clavegueram i instal· lacions de sanejament, i 
aprovar la liquidació. 

Resolució de 28.12.11: Atorgar a l’empresa Riembau SCCL, del municipi de Ripoll, 
un permís per a la utilització del servei de neteja de 
clavegueram i instal· lacions de sanejament, i aprovar la 
liquidació. 

Resolució de 28.12.11: Atorgar a l’empresa Riembau SCCL, del municipi de Ripoll, 
un permís puntual d’abocament d’aigües residuals amb camió 
cisterna. 

Resolució de 28.12.11: Atorgar a OAL, del municipi de Toses, un permís per a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram i instal· lacions 
de sanejament, i aprovar la liquidació. 

Resolució de 28.12.11: Atorgar a OAL, del municipi de Toses, un permís puntual 
d’abocament d’aigües residuals amb camió cisterna. 

Resolució de 28.12.11: Atorgar a l’empresa Embotits Planoles, SA, del municipi de 
Planoles, un permís temporal d’abocament d’aigües residuals 
a la depuradora de Planoles amb límits específics. 

Resolució de 30.12.11: 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 del carrer de la 
Foneria. 

Resolució de 30.12.11: 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 de la Foneria. 

Resolució de 30.12.11: 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 del municipi. 

Resolució de 30.12.11: Aprovar la liquidació per a l’Ajuntament de Planoles per la 
utilització del servei de neteja de clavegueram i instal· lacions 
de sanejament del municipi. 

Resolució de 30.12.11: Atorgar a la deixalleria 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 30.12.11: Atorgar a la deixalleria de Camprodon un permís per a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram i instal· lacions 
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de sanejament, i aprovar la liquidació. 
Resolució de 30.12.11: 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 de l’Escola Coll i 
Bardulet. 

Resolució de 30.12.11: Aprovar la liquidació per a l’Ajuntament de Campdevànol per 
la utilització del servei de neteja de clavegueram i 
instal· lacions de sanejament de l’Escola Coll i Bardulet. 

Resolució de 30.12.11: Fixar en concepte de costos indirectes els percentatges i 
imports que caldrà aplicar a l’hora d’aprovar les taxes i preus 
públics i/o en la imputació de despeses pels serveis que es 
prestin. 

Resolució de 31.12.11: Aprovar l’expedient 24/2011, de generació de crèdits per 
ingressos. 

 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
NÚM. 14. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE CONSELL DE GOVERN 
CORRESPONENTS A LES SESSIONS CELEBRADES ENTRE ELS DIES 18 
D’OCTUBRE DE 2011 I 20 DE DESEMBRE DE 2011 
 
Es dóna compte de les actes de Consell de Govern números 18, 19, 20, 21 i 22 
corresponents a les sessions celebrades en dates 18 d’octubre, 8 i 15 de novembre i 13 
i 20 de desembre de 2011. 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
NÚM. 15. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
NÚM. 15.1. MOCIÓ DEL GRUP COMARCAL DEL PSC PER A QU E ELS 
GRUPS POLÍTICS COMARCALS SOL·LICITIN ALS RESPECTIUS  
GRUPS PARLAMENTARIS LA INCLUSIÓ D’INVERSIONS PER LA  
COMARCA DEL RIPOLLÈS EN ELS PRESSUPOSTOS DE LA 
GENERALITAT 2012  
 
El portaveu del grup comarcal del PSC, senyor Enric Pérez, comenta que la urgència 
d’aquesta moció ve motivada per la situació actual de negociacions i per la pressió de 
cara al tracte que el projecte dels pressupostos de la Generalitat fa a les inversions. 
 
Es passa a votar la urgència i dóna el resultat següent: 8 vots a favor (PSC i ERC) i 8 
vots en contra (CiU). 
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Es fa una segona votació i continua l’empat, que dirimeix el vot de qualitat de 
president en el sentit de vot en contra. 
 
Per tant, no s’accepta la urgència de la moció i per tant, no es tracta el punt. 
 
 
NÚM. 16. PRECS I PREGUNTES 
 
Demana la paraula el senyor Enric Pérez, portaveu del grup comarcal del PSC, per 
expressar que vol posar sobre la taula el malestar compartit sobre el tema dels 
pressupostos de la Generalitat perquè, vistes les inversions al Ripollès (2.170.000 €), 
consideren que l’aportació de la Generalitat és molt minsa, en relació amb altres 
comarques similars a la nostra com la de la Cerdanya, on s’inverteixen 15,7 milions, la 
Garrotxa, 31 milions o el Berguedà, 5,8 milions, per dir-ne algunes, mentre que al 
Ripollès s’inverteixen només uns tristos 2 milions d’euros. 
La moció presentada pel PSC proposa incloure als pressupostos de la Generalitat una 
sèrie de projectes que entenen que són molt necessaris per a la comarca,  tals com el 
condicionament de la travessera de la C-17, la Via ciclista del Ter, la Variant Est, 
l’Escola de Campdevànol, etc. El seu grup entén que el Ripollès queda molt desatès 
respecte a altres comarques. 
La moció només pretenia defensar que els grups comarcals, a través dels seus grups 
parlamentaris, fessin arribar aquestes propostes al Parlament. D’aquesta manera, el 
Ripollès es quedarà només amb aquests 2.170.000 €. El grup de CIU posa per davant 
els interessos de la comarca a d’altres que no pertoquen. Cal negociar amb la 
Generalitat per sortir al mapa pel tema de les inversions. En els darrers anys això 
s’havia reconduït, però ara veuen que la tendència ha canviat. El delegat del Govern 
hauria de treballar en aquest sentit. 
 
Intervé la portaveu del grup de CiU, la senyora Montserrat Portabella, i diu que la 
moció tracta projectes que requereixen un estudi molt més llarg. Explica que el seu 
grup ha mantingut converses amb diferents departaments de la Generalitat per tal que 
s’estudiés la possibilitat de realitzar aquestes i altres inversions. El grup de CIU 
defensa el territori; no estan en contra de les inversions que arribin de la Generalitat i, 
al contrari, treballen per ampliar aquestes inversions. Per l’any 2011 i 2012 la 
Generalitat s’ha vist obligada a congelar les inversions per l’herència rebuda. S’ha de 
tocar de peus a terra. Els 2.170.000 € són els compromesos pel tripartit i ara, per la 
situació econòmica actual, no es poden incrementar. 
La comarca del Ripollès, per nombre d’habitants és de les més ben tractades en relació 
amb altres comarques. Això no treu que CiU continuï treballant per ampliar les 
inversions. Hi ha números que ballen, per exemple, al pressupost de la Generalitat s’hi 
va incloure una partida per al PUOSC de 70.000.000 € que no tenia dotació i que 
potser ha fet que les aportacions als municipis minvin. Si la partida pressupostària 
hagués estat dotada no hagués passat. 
 
Intervé el senyor Enric Pérez i diu que entén la difícil situació econòmica, però tot i 
així els dóna un argument demolidor que és la comparació amb la resta de comarques.  
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Hi ha inversions molt importants per a altres comarques, com l’Hospital de la 
Garrotxa, però es continua produint una gran diferència. Diu que els ofereixen la mà 
estesa de cara a treballar pel futur; s’ha d’intentar defensar el territori, buscar 
arguments. 
 
El president comenta que CiU està en la mateixa línia. Si el govern tripartit no hagués 
acabat la C-17, cosa que celebrem, aquestes inversions haguessin pujat. Tampoc hi ha 
les inversions a la Vall de Núria.  
Ho estan dient en un moment en què s’estan tancant pressupostos de la Generalitat. 
 
Intervé la senyora Carme Freixa per comentar que creu que sí que hi havia la urgència 
de prendre l’acord ara pel fet que justament s’han d’aprovar els pressupostos. 
 
El senyor Joan Dordas diu que sembla que CiU ho dóna com a bo això, que estan 
tractant el Ripollès com una comarca petita. 
 
La senyora Montserrat Portabella diu que és clar que és bona qualsevol inversió que es 
faci al Ripollès i que lluitaran per prioritzar les inversions que s’hi hagin de fer. 
 
La senyora Núria López diu que no comparteixen el motiu al· legat per CIU. La moció 
només pretenia que el seu grup, que té el poder per defensar-la davant del govern, ho 
fes. En canvi, han optat per considerar que no hi havia urgència per posar-se d’acord 
tots els grups comarcals per fer una defensa conjunta al Parlament. La situació de crisi 
no por ser una excusa. Si algunes obres estan acabades és perquè el PSC era exigent en 
el compliment de les seves obligacions. No es pot votar en contra de demanar a la 
Generalitat de complir amb rigor amb una comarca desfavorida. El greuge comparatiu 
respecte les altres comarques és massa important. 
 
El president contesta que vostès han tingut molts anys per fer-les aquestes coses. 
 
El senyor Xavier Cima comenta que els pressupostos de la Generalitat per al 2012 
estan congelats. Només hi consta la inversió compromesa pel tripartit. A banda d’això, 
afegeix que vostès feien moltes coses però les han deixat per pagar. La C-17 no està 
pagada. I s’ha fet molta inversió que no s’havia de fer. El rigor s’ha d’exigir, però que 
no l’exigeixi qui no l’ha aplicat. 
 
Intervé el senyor Enric Pérez per interpel· lar al senyor Cima. El Museu Etnogràfic, la 
carretera de Molló, la C-17... eren obres que s’havien de fer i sí,  ara s’han de pagar 
però de la mateixa manera que també s’ha de pagar una hipoteca. 
 
El senyor Xavier Cima respon que conceptualment sí, però s’han de fer les coses si hi 
ha diners i ara no n’hi ha, ni tampoc possibilitats de crèdit. 
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El president afegeix que CiU no ha dit mai que no s’hagi d’invertir al Ripollès, al 
contrari, però defensen que la moció s’havia d’haver proposat abans. 
 
 
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 


