
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 

C/PROGRÉS, 22 / TELÈFON 972 70 32 11 – FAX 972 70 26 54 – A/e: ccripolles@ripolles.cat / 17500 RIPOLL – NIF: P6700004B 

 
 

ACTA DEL PLE. SESSIÓ NÚMERO 06/2016 
 
Lloc: Sala Gonçal Cutrina del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts, 15 de novembre de 2016 
Hora d’inici: 20:05 hores 
Hora d’acabament: 20:26 hores 
Règim de sessió: Ordinària 
 
 
Assistents: President: • Sr. Joan Manso i Bosoms 
   
 Vicepresidents: • Sr. Eudald Picas i Mitjavila 
  • Sra. Immaculada Constans i Ruiz  
  • Sr. Josep Coma i Guitart  
   
 Consellers: • Sr. Joan Albamonte i Ventayol 
  • Sr. Josep Estragués i Bonada 
  • Sr. Dolors Cambras i Saqués 
  • Sr. Enric Gràcia i Barba 
  • Sr. Jordi Batchelli i Aulinas 
  • Sr. Sergi Albrich i Viñas 
  • Sr. Roger Bosch i Capdevila 
  • Sr. Josep Tremps i Bosch 
  • Sr. Joan Dordas i Riu  
  • Sr. Jordi Caparrós i Marcé 
  • Sr. Luis López i Lafuente 
  • Sra. Anna Belén Avilés i Ramos 
  • Sra. Mariona Baraldés i Cabarrocas  
   
 Gerent: • Sr. Jordi Moner i Caner 
   
 Interventora:  
   
 Secretària accidental: • Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   
Excusa la seva absència  
  • Sra. Mònica Bonsoms i Pastoret 
  • Sr. Miquel Rovira i Comas 
   
 
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 
1. Despatx oficial. 

2.1 Presidència 
2.2 Vicepresidència 

3. Presa de possessió del nou conseller senyor Sergi Albrich Viñas 
 

Dictàmens de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió 
 

4. Donar compte al Ple del compliment de l’obligació de remetre informació al MINHAP 
sobre les línies fonamentals dels pressupostos 2017. 

5. Donar compte al Ple del compliment de l’obligació de remetre informació al MINHAP 
sobre l’execució del pressupost i període mig de pagament a proveïdors del 3r trimestre 
2016. 

6. Donar compte al Ple del compliment de l’obligació de remetre informació al MINHAP 
sobre el Cost Efectiu dels serveis de l’exercici 2015. 

7. Donar compte de la proposta de concessió de suplement de crèdit en el  pressupost del 
Consell Comarcal del Ripollès per l’any 2016 finançat mitjançant baixes de crèdits 
d’altres partides del pressupost no compromeses. 

8. Donar compte de l'informe de Presidència sobre els llocs de treball de personal 
eventual del Consell Comarcal del Ripollès durant el tercer trimestre de 2016. 

9. Proposta de modificació dels dies i horaris de celebració de la Comissió Informativa i 
de Seguiment de la Gestió.  

10. Proposta de suport a la moció aprovada per diversos ajuntaments de la comarca per la 
qual es declaren respectuosos amb la diversitat afectiva i sexual i amb la realitat de 
lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals i contrària a la discriminació de les persones 
per raó de la seva orientació i/o identitat sexual. 

 
Control de l’Acció de Govern 

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

celebrades entre els dies 20 de setembre i 18 d'octubre de 2016. 
14. Mocions d’urgència. 
14.1. Proposta de suport al Manifest institucional del Dia internacional per a l'eliminació 

de la violència envers les dones. 
15. Precs i preguntes. 
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1. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat dels membres assistents, excepte el senyor Sergi Albrich, que no ha 
pres possessió, s’aprova la proposta d’acta de la sessió de data 20 de setembre de 
2016, sense cap esmena. 
 
 

PRESIDÈNCIA 
 

2. DESPATX OFICIAL  
 

2.1 PRESIDÈNCIA 

27/09/2016 Al Consell Comarcal del Ripollès, signatura d’un conveni de 
col· laboració amb la fundació Obra Social “la Caixa” pel suport a 
polítiques de caràcter social. 

04/10/2016 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb el Sr. Jaume Soler per 
abordar qüestions relacionades amb els topònims de la carretera N-
260, a la zona dels túnels de Collabós. 

 04/10/2016 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb el Sr. Efrèn Carbonell 
per tractar qüestions relacionades amb la gent gran. 

04/10/2016 Al Consell Comarcal del Ripollès, assistència a la junta del Consorci 
de Benestar Social del Ripollès. 

05/10/2016 A Girona, reunió amb el delegat del govern a Girona, senyor Eudald 
Casadesús, i la senyora Mònica Plana per tractar afers relacionats 
amb treball, ocupació i el programa de cooperació transfronterera 
POCTEFA. 

06/10/2016 Al Consell Comarcal del Ripollès, obertura de la Comissió Assessora 
del Ripollès de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i 
assistència a la mateixa. 

 06/10/2016 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb el Sr. Enric Ticó, 
president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 

10/10/2016 A Girona, reunió de presidents de consells comarcals de la 
demarcació. 

13/10/2016 A Espinavell, assistència a la Tria de mulats de la població. 
15/10/2016 A la Seu d’Urgell, assistència a la Fira de Sant Ermengol i visita als 

productors comarcals de productes làctics presents a la Fira.  
15/10/2016 A Sant Joan de les Abadesses, assistència a l’acte de commemoració 

del 25è aniversari del Casal de la gent gran de la població. 
23/10/2016 A Llanars, participació al lliurament de premis del Concurs de Cavall 

Pirinenc Català. 
26/10/2016 A Girona, reunió amb el president i gerent de XALOC, senyors Jordi 

Camps  i José Manuel Rosón. 



26/10/2016 A Girona, dinar amb els presidents de consells comarcals de la 
demarcació per invitació del president de la Diputació de Girona, 
Il· lm. Sr. Pere Vila. 

29/10/2016 A Queralbs, assistència a la castanyada del municipi.  
30/10/2016 A Sant Pau de Segúries, participació a l’obertura de la Caminada per 

la via romana. 
30/10/2016 A Vilallonga de Ter, participació a la Diada de l’Agermanament 

Ripollès-Conflent i al Mercat de la Trumfa. 
30/10/2016 A Camprodon, visita a la Fira Internacional del Formatge. 
04/11/2016 A Ripoll, participació a l’acte protocol· lari de signatura del manifest 

contra el tancament de l’oficina liquidadora de la població. 
08/11/2016 Al Consell Comarcal del Ripollès, obertura del Curs d’actualització 

en gestió administrativa. 
08/11/2016 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb el sr. Jaume Vilarrasa 

per tractar qüestions relacionades amb l’Hospital de Campdevànol i el 
Servei d’Emergències Mèdiques. 

10/11/2016 Al Consell Comarcal del Ripollès, assistència a la junta de l’Agència 
de Desenvolupament del Ripollès. 

15/11/2016 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb el Sr. Ponç Feliu, 
gerent del Consorci del Ter. 

15/11/2016 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb representants del 
sindicat Comissions Obreres. 

 
El president explica que a fi de garantir la màxima transparència, a les sessions 
plenàries es detallaran totes les reunions celebrades i els actes als quals assisteixi 
ell mateix o el vicepresident. 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
2.2 VICEPRESIDÈNCIA 

05/10/2016 Al Consell Comarcal d’Osona, reunió sobre el projecte de Rutes del 
Romànic i el Camí Oliba. 

06/10/2016 A la Diputació de Girona, reunió sobre el Camí Oliba amb el Sr. 
Albert Piñeira, vicepresident quart de la Diputació de Girona. 

08/10/2016 A Ribes de Freser, participació a la inauguració de la Fira del bestiar 
de la població. 

22/10/2016 A Sant Joan de les Abadesses, participació a l’acte commemoratiu del 
desè aniversari de l’Alberg Ruta del Ferro de la població. 

23/10/2016 A Ripoll i Sant Joan de les Abadesses, participació a la Caminada 
Oliba 2016. 

23/10/2016 A Sant Joan de les Abadesses, visita a la Fira de la carbassa de la 
població. 

26/10/2016 A Girona, reunió amb el president i gerent de XALOC, Srs. Jordi 
Camps  i José Manuel Rosón. 
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02/11/2016 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb el sr. Josep Estragués, 
conseller comarcal de  Cultura, Salut i Consum, i el sr. Valentí 
Clarena, president de la Coral de Camprodon, per parlar sobre la 
celebració de la Trobada de coral de les comarques gironines que se 
celebrarà a Camprodon. 

 
El Ple en queda assabentat. 
 
El president comenta la reunió amb XALOC. Comenta que a XALOC hi ha un nou 
gerent. Hi ha bones notícies, en el sentit que hi la plena predisposició a continuar 
finançant el servei. A més, s’està treballant per negociar el nou conveni i per 
incidir en la prestació del servei. 
 
També comenta que va tenir una reunió amb el senyor Jaume Vilarrasa, president 
del Patronat de l’Hospital de Campdevànol i amb el gerent de l’Hospital, senyor 
Grané. Li van explicar la problemàtica del SEM. Les tensions sorgides amb el 
servei d’emergència i les accions que podrien anar desenvolupant per encarar 
aquesta situació. Cal coordinar l’activitat de l’hospital i la del SEM. 
 
 
3. PRESA DE POSSESSIÓ D’UN NOU CONSELLER 
 
El senyor Sergi Albrich i Viñas ha presentat la Declaració d’Activitats i Causes de 
possible incompatibilitat, així com la Declaració de béns patrimonials. Un cop 
rebuda en data 14 de novembre de 2016 la credencial de nomenament de conseller 
comarcal per Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM), 
expedida per la Junta Electoral Central a favor del senyor Sergi Albrich i Viñas, 
de la llista de candidats presentada per aquell partit a les eleccions locals de 24 de 
maig de 2015 en substitució, per renúncia, del senyor Jaume Garcia i Anglada, el 
senyor Albrich procedeix al jurament o promesa del seu càrrec. 
 
El senyor Sergi Albrich promet el càrrec, amb lleialtat a l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya, i pren possessió com a conseller comarcal del Consell Comarcal del 
Ripollès i s'incorpora a la sessió. 
 
 
4. DONAR COMPTE AL PLE DEL COMPLIMENT DE L’OBLIGACIÓ DE 
REMETRE INFORMACIÓ AL MINHAP SOBRE LES LÍNIES 
FONAMENTALS DELS PRESSUPOSTOS 2017 

 
En data 13 de setembre de 2016, la interventora del Consell Comarcal, ha emès l'informe 
que es transcriu a continuació i del qual es dóna compta al Ple: 
 
"INFORME D’INTERVENCIÓ 
 



Assumpte:  Compliment de l’obligació de remetre informació sobre les línies 
fonamentals dels pressupostos per a l’exercici 2017  previstes a la llei orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat Financera, 
desenvolupades per l’Ordre HAP/2015/2012.   
 
Montserrat Miarons Serra,  Interventora del Consell Comarcal del Ripollès, emeto 
el següent informe: 
 
Antecedents 
 
L’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, 
estableix en el seu article 15 l’obligació de remetre informació sobre les línees 
fonamentals dels pressupostos per a l’exercici següent, recollides en l’article 27.2 
de la Llei Orgànica 2/2012. 
 
La remissió, d’acord amb l’article 5 de l’Ordre HAP/2015/2012, cal efectuar-la  
mitjançant signatura electrònica a través del sistema que el Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques té habilitat a l’efecte a l’Oficina Virtual de les Entitats 
Locals, https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/lineasfundamentales/   
 
La informació referent a les línies fonamentals del pressupost de l’entitat local es 
trametrà en termes consolidats conforme a la normativa d’estabilitat 
pressupostària.  Actualment  configuren aquesta Corporació Local  -d’acord amb 
els criteris recollits en el Sistema Europeu de Comptes (SEC95)- i segons 
sectorització efectuada per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat 
(IGAE), les següents administracions públiques: 
 

• Consell Comarcal del Ripollès  (CCR) 
• Consorci Servei de Recaptació Cerdanya/Ripollès (CSRCR) 
• Agència de Desenvolupament del Ripollès (AD 

 
Segons l’últim informe de situació de l’economia espanyola, de 10 de juliol de 
2015, s’estima per al període 2016 una taxa de referència de creixement del PIB a 
mig termini de l’economia espanyola del 2,2. 
 

INFORME 
 

PRIMER.- Elaborades les línees fonamentals dels pressupostos d’aquesta 
Corporació Local en la forma i detall que figuren en l’expedient administratiu 
corresponent, s’han tramès les dades al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques, el dia 13 de setembre de 2016, dins del termini hàbil atorgat, el resum 
de les quals es transcriu tot seguit:  
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Previsió d’ingressos totals (consolidats) per al 2017 ................ 10.062.999,28 € 

� Ingressos corrents........................................................9.825.799,28€ 
� Ingressos de capital........................................................237.000,00€ 
� Ingressos financers...............................................................200,00€ 

 
Previsió de despeses totals (consolidades) per al 2017 ............. 10.062.999,28 €  

� Despeses corrents.........................................................9.770.062,68€ 
� Despeses de capital.........................................................269.038,71€ 
� Despeses financeres..........................................................23.897,89€ 
 

Capacitat o necessitat de finançament .............................................23.697,89 € 
 
Deute viu previst a 31-12-2016 ...................................................... 440.306,26 € 
 
Ràtio del deute viu sobre els ingressos corrents ....................................... 4,76% 
 
De la qual cosa se’n dóna compte al Ple per a la seva constància i als efectes 
oportuns. 
 
Ripoll, 13  de setembre  de 2016// La interventora// Montserrat Miarons Serra" 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
5. DONAR COMPTE AL PLE DEL COMPLIMENT DE L’OBLIGACIÓ DE 
REMETRE INFORMACIÓ AL MINHAP SOBRE L’EXECUCIÓ DEL 
PRESSUPOST I PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS DEL 3R 
TRIMESTRE 2016 
 
Es dóna compte de l'informe de la intervenció, de data 31 d'octubre de 2016, el 
qual és del contingut literal següent: 
 
"INFORME DE LA INTERVENCIÓ 
 
Assumpte:  Compliment de les obligacions de subministrament d’informació 
previstes a la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
sostenibilitat Financera, desenvolupades per l’Ordre HAP/2015/2012.  3r 
trimestre 2016. 
 
 
 
 
 



Montserrat Miarons Serra,  Interventora del Consell Comarcal del Ripollès, emeto 
el següent informe: 
 

Antecedents 
 
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
sostenibilitat financera, (LOEPSF), regula el principi de transparència com a 
base del funcionament de les Administracions Públiques.  
 
En concret, l’article 6 LOEPSF estableix l’obligació de les Administracions 
Públiques de subministrar tota la informació necessària pel compliment de les 
disposicions recollides en l’esmentada llei, amb la forma i procediments que 
s’estableixin en les normes que la desenvolupin.  
 
El desenvolupament reglamentari d’aquest article es troba en l’Ordre del 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, 
estableix que la remissió d’aquesta informació haurà de realitzar-se abans de 
l’últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre de l’any. 
 
Mitjançant el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, es desenvolupa la 
metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les 
Administracions Públiques i les obligacions de publicació i de remissió al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el que preveu la 
LOEPSF. 
 
L’Ordre  HAP/2105/2012 estableix en l’article 4 que la remissió de la informació 
econmicofinancera corresponent a la totalitat de les unitats dependents de cada 
Corporació Local es centralitzarà a través de la intervenció .../... 
 
Actualment  configuren aquesta Corporació Local  -d’acord amb els criteris 
recollits en el Sistema Europeu de Comptes (SEC95)- i segons sectorització 
efectuada per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE), les 
següents administracions públiques: 
 

• Consell Comarcal del Ripollès  (CCR) 
• Consorci Servei de Recaptació Cerdanya/Ripollès (CSRCR) 
• Agència de Desenvolupament del Ripollès (ADR) 

 
 

INFORME 
 

PRIMER.- De conformitat amb el que es regula en l’article 4 de la Llei 2/2012, 
LOEPSF, aquesta Intervenció ha complert amb temps i forma amb l’obligació de 
remissió del subministrament de la informació trimestral corresponent al segon 
trimestre de 2016, el passat 28 d’octubre de 2016. 



CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 

C/PROGRÉS, 22 / TELÈFON 972 70 32 11 – FAX 972 70 26 54 – A/e: ccripolles@ripolles.cat / 17500 RIPOLL – NIF: P6700004B 

La remissió de la informació s’ha realitzat a través de la plataforma telemàtica 
habilitada a l’efecte a l’Oficina Virtual de les Entitats Locals, 
https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/trimestrales/  atenent al següent 
esquema: 
 

1.- Comunicació trimestral de dades individualitzades per Entitats 
 

1.1 Dades del pressupost actualitzat i execució 
Resum classificació Econòmica 
Desglossament d’ingressos corrents 
Desglossament d’Ingressos de Capital i financers 
Desglossament de Despeses corrents 
Desglossament d’operacions de capital i financeres 
Calendari i pressupost de tresoreria 
Romanent de Tresoreria 
Deute viu i venciment mensual previst en el proper trimestre 
Perfil del venciment del deute en els propers 10 anys. 
Dotació de plantilles i retribucions 

 
1.2 Anexos informació (formularis requerits per la IGAE) 

Ajustos informe d’Avaluació per relacionar Ingressos/Despeses amb 
normes SEC 
Detall de les inversions financerament sostenibles (DA 6 LO 2/2012) 
Interessos i rendiments meritats en l’exercici (despeses) 
Avals de l’Entitat 
Fluxos interns 
Vendes d’accions i participacions 
Adquisicions d’accions i participacions 
Operacions atípiques 
Moviments del compte “Creditors per operacions pendents d’aplicar al 
pressupost”. 

 
2.-Ajustos a Sistema de Comptes Europeu aplicables al Grup Entitats de la    
Corporació. 

 
2.1.-Ajustos per operacions internes entre entitats 

 
3.- Informe d’Avaluació grup Administracions Públiques  

 
3.0. Dades generals de l’Informe d’Avaluació 
3.1. Validació dades informe avaluació/aixecar validament 
3.2. Resum anàlisi Estabilitat pressupostària i valoració del compliment de 
la 
       Regla de la Despesa 
3.4 Resum anàlisi Estabilitat financera. 



4.- Tancament de l’Informe d’Avaluació i Firma 
 
SEGON.- Segons l’article 3 de la LOEPSF s’entendrà per Estabilitat 
Pressupostària de les Administracions Públiques la situació d’equilibri o 
superàvit estructural.  El compliment d’aquest objectiu implica, en termes 
generals, que els capítols 1 a 7 de l’estat de despeses del pressupost es financin 
amb ingressos no financers, és a dir, amb ingressos procedents dels capítols 1 a 7 
de l’estat d’ingressos.  Cal tenir en compte que per a un correcte càlcul, han de 
realitzar-se determinats ajustos per adaptar i transformar el saldo pressupostari 
no financer a la comptabilitat nacional. 
 
Les dades referents a l’execució del pressupost del 3r trimestre 2016 en termes 
consolidats,  així com els càlculs i ajustos efectuats que han estat presentats al 
MINHAP, són els que es resumeixen a continuació. 
 

 Informe Avaluació - Resultat Estabilitat Pressupostària del Grup Administració 
Pública 

 
ajustaments Capacitat o

Ingressos Despesa Ajustaments per operacions Necessitat
Entitat no financers no financera pròpia Entitat internes de Finançament
CCR 8.686.600,57 8.659.747,66 0,00 7.486,48 34.339,39

CSRCR 1.459.096,83 1.427.856,97 -11.982,96 31.865,72 51.122,62
ADR 1.034.000,00 948.322,92 0,00 -12.374,27 73.302,81

TOTALS 11.179.697,40 11.035.927,55 -11.982,96 26.977,93 158.764,82

 
 

CAPACITAT / NECESSITAT FINANÇAMENT DE LA CORPORACIÓ LOCAL 158.764,82

 
 
 
Informe del nivell de deute viu a 30-09-2016 del Grup Administració Pública 

 

Amb TOTAL
Deute a Operacions Fàctoring Avals Altres AAPP DEUTE VIU 

curt Emissions amb entitats sense executats operacions (FFPP) AL FINAL DEL
Entitat termini de deute de crèdit recurs reintegrats de crèdit PERÍODE

CCR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CSRCR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ADR 61.849,97 0,00 490.624,02 0,00 0,00 0,00 0,00 552.473,99

TOTALS 61.849,97 0,00 490.624,02 0,00 0,00 0,00 0,00 552.473,99
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TERCER.- . L’article 4 de la LOEPSF estableix que les administracions públiques 
i altres subjectes compresos en l’àmbit d’aplicació de la llei estaran subjectes al 
principi de sostenibilitat financera. A aquests efectes, defineix la sostenibilitat 
financera com la capacitat per finançar compromisos de despesa presents i futurs 
dins dels límits de dèficit, deute públic i morositat de deute comercial. S’entén que 
existeix sostenibilitat financera del deute comercial quan el període mig de 
pagament als proveïdors (PMP) no supera el termini màxim previst en la 
normativa sobre morositat.  
 
Les dades presentades al MINHAP corresponents al PMP del 3r trimestre 2016 
són les que segueixen: 

 
RÀTIO PERÍODE

RÀTIO OPERACIONS MIG
OPERACIONS PENDENTS PAGAMENT

ENTITAT PAGADES PAGAMENT TRIMESTRAL
Consell Comarcal del Ripollès 8,57 -12,16 3,94
Consorci Servei Recaptació Cerdanya-Ripollès -7,50 -13,99 -10,33
Agència de Desenvolupament del Ripollès 30,83 57,11 48,18

10,35PERÍODE MIG DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS......................................

 
QUART.- De l’anàlisi de les dades es desprèn que a nivell consolidat i fins al 
tercer  trimestre de 2016  es compleix l’objectiu d’Estabilitat  Pressupostària, 
donat que la Corporació obté una capacitat de finançament global de 158.764,82 
€. 
 
També es compleix l’objectiu de Sostenibilitat Financera; la corporació presenta 
un PMP de 10,35 dies i per tant no supera el màxim establert en 30 dies per les 
normes vigents. 
 
CINQUÈ.- Tot i que la normativa no exigeix de manera específica l’elaboració 
d’un informe, aquesta intervenció el considera necessari i convenient, de cara a 
resumir la informació subministrada, els ajustos i càlculs efectuats, així com per 
recollir les conclusions respecte a l’avaluació del compliment d’estabilitat 
pressupostària, deute públic i sostenibilitat financera. 
 
Es considera oportú donar trasllat del present informe al President per tal que 
l’elevi al Ple de la Corporació per al seu coneixement.// Ripoll, 31  d’octubre  de 
2016" 
 
El Ple en queda assabentat. 
 



6. DONAR COMPTE AL PLE DEL COMPLIMENT DE L’OBLIGACIÓ DE 
REMETRE INFORMACIÓ AL MINHAP SOBRE EL COST EFECTIU DELS 
SERVEIS DE L’EXERCICI 2015 
 
En data 31 d'octubre de 2016, la interventora del Consell Comarcal, ha emès l'informe que 
es transcriu a continuació del qual es dóna compta al Ple: 
 
"INFORME DE LA INTERVENCIÓ 
 
Assumpte:  Compliment de l’obligació de subministrament d’informació al MINHAP 
sobre el cost efectiu dels serveis-2015. 
 
Montserrat Miarons Serra,  Interventora del Consell Comarcal del Ripollès, emeto el 
següent informe: 

Antecedents 
 
1.- L’Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre, per la qual s’estableixen els criteris de 
càlcul del cost efectiu dels serveis prestats per les entitats locals, en desenvolupament 
d’allò que preveu l’article 116 tercer, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local, introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, estableix que abans del dia 1 de 
novembre de cada any, les entitats locals calcularan i remetran al MINHAP, el cost 
efectiu dels serveis, partint de les dades contingudes en la liquidació del pressupost 
general, i en el seu cas dels comptes anuals aprovats. 
 
2.- Les entitats locals caldrà que calculin els costos efectius de tots els serveis que presten 
directament o a través d’entitats i organismes vinculats o dependents de conformitat amb 
allò que preveu l’assenyalat article 116 tercer. 
 
3.- D’acord amb els criteris recollits en el Sistema Europeu de Comptes (SEC95)- i segons 
sectorització efectuada per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE), 
actualment  configuren aquesta Corporació Local  les següents administracions 
públiques: 

Consell Comarcal del Ripollès  (CCR) 
Consorci Servei de Recaptació Cerdanya/Ripollès (CSRCR) 
Agència de Desenvolupament del Ripollès (ADR) 

 
INFORME 

 
1.- Els costos efectius dels serveis que aquest Consell ha calculat són els que consten en 
l’expedient tramitat a l’efecte i en especial els següents: 
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Els serveis de prestació obligatòria assenyalats en els articles 26.1 i 36 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril. 
 
Els serveis derivats de l’exercici de les competències assenyalades en els articles 7, 25.2 i 
27 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. 
 
2.- La remissió al MINHAP de les dades del cost efectiu dels serveis, tant del consell com 
dels consorcis adscrits, s’ha centralitzat  a través de la Intervenció del Consell, tal i com 
així ho especifica l’article 4.1.b de l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre. 
 
3.- La seva preparació i tramesa, s’ha efectuat pels mitjans telemàtics habilitats a través 
de l’oficina virtual per a la coordinació financera amb les entitats locals, d’acord amb els 
formularis que es detallen a continuació: 
 
CE1a- Gestió dels serveis obligatoris. 
CE1b- Gestió dels serveis propis 
CE2a- Costos efectius dels serveis obligatoris. 
CE2b- Costos efectius dels serveis propis 
CE3a- Unitats de referència dels serveis obligatoris calculades en base a l’estudi elaborat 
per la Cap d’Àrea dels serveis afectats. 
CE3b- Unitats de referència dels serveis propis calculades en base a l’estudi elaborat per 
la Cap d’Àrea dels serveis afectats.. 
CE4a- Entitats a les quals es presten serveis obligatoris. 
CE4b- Entitats a les quals es presten serveis propis. 
 
4.- El compliment de la obligació de tramesa de dades s’ha realitzat, en el cas dels dos 
consorcis, el 24 d’octubre de 2016, i en el cas del consell, el 27 d’octubre de 2016. // 
Ripoll, 31 d’ octubre de 2016" 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
7. PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE SUPLEMENT DE CRÈDIT EN EL 
PRESSUPOST DEL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A L'ANY 
2016 FINANÇAT MITJANÇANT BAIXES DE CRÈDITS D'ALTRES 
PARTIDES DEL PRESSUPOST NO COMPROMESES 
 
Vist l'expedient  tramitat  a  l'efecte,  l'informe d'Intervenció i el dictamen 
favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, el Ple per 
unanimitat dels membres assistents, adopta els acords següents: 
 
Primer. Aprovar l'expedient de concessió de suplement de crèdit en el Pressupost 
General d’aquest Consell corresponent a l’exercici econòmic de 2016, finançat per 
mitjà de baixes de crèdits d'altres partides del pressupost no compromeses, en la 



forma i el contingut que es  detalla  en  l'annex d'aquesta proposta, de la qual 
forma part integrant. 
 
Segon.  Exposar el present expedient al públic durant quinze dies hàbils, 
mitjançant anuncis en el BOP i tauler d' anuncis d'aquest Consell, amb l'objecte 
d'escoltar reclamacions i suggeriments. 
 
Tercer.  Considerar-lo aprovat  definitivament  sense necessitat d' adoptar un  nou 
acord  en  el  supòsit que  durant  el període d' exposició pública no es formulin 
reclamacions, circumstància que quedarà acreditada degudament a l'expedient amb 
certificat de la Secretaria. 
 
Quart.  Trametre  còpia de  l'acord i de  l'expedient,  en el seu moment,  a 
l’Administració de l'Estat (Serveis territorials de la Direcció General de 
Coordinació Financera amb les Entitats Locals) i, també‚ als  Serveis  Territorials  
del Departament  de  Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant la preceptiva aplicació que figura a la 
plataforma EACAT, a l'efecte legal oportú. 
 
  
ANNEX 
 

 APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀR

IA 

 
CONCEPTE 

CONSIGNA
CIÓ 

ACTUAL 

 
DISMINU

CIÓ 

CONSIGNA
CIÓ 

FINAL 
2016.42.3322.131
00.01 

RETRIBUCIONS ARXIU 
COMARCAL 

20.440,22 3.000,00 17.440,22 

2016.42.3322.160
00.01 

SEGURETAT SOCIAL 6.900,00 1.300,00 5.600,00 

TOTALS……………………………………………
…………… 

27.340,22 4.300,00 23.040,22 

 
APLICACIÓ 

PRESSUPOSTÀ
RIA 

 
CONCEPTE 

CONSIGNA
CIÓ 

ACTUAL 

 
AUGMEN

T 

CONSIGNA
CIÓ 

FINAL 
2016.42.3322.227
99.01 

TREBALLS REALITZATS 
PER ALTRES EMPRESES  

6.162,00 4.300,00 10.462,00 

TOTALS…………………………………………
……………… 

6.162,00 4.300,00 10.462,00 

 
El president explica que el suplement de crèdit s’ha generat per una quantitat de 
diners alliberats, arrel de la reducció de jornada de l’administrativa de l’Arxiu. 
Amb aquest import s’ha procedit a la contractació de serveis externs, previ 
informe de la direcció de l’Arxiu. 
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8. DONAR COMPTE DE L'INFORME DE PRESIDÈNCIA RELATIU AL 
NOMBRE DE LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL EVENTUAL DEL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS, 3R TRIMESTRE DE L'ANY 2016 
 
Es dóna compte de l'informe del president, de data 31 d'octubre de 2016, el qual és 
del contingut literal següent: 
 
"INFORME RELATIU AL NOMBRE DE LLOCS DE TREBALL DE 
PERSONAL EVENTUAL DEL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS, 3R 
TRIMESTRE DE L'ANY 2016 
 
L’article 12.2 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre,  pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, preveu la gerència 
com a òrgan necessari dels Consells Comarcals i l’article 16 del mateix text legal 
estableix que el gerent té la condició de funcionari eventual. 
 
L’article 1r, apartat 28, de la Llei 27/2013, de 13 de desembre, de racionalització 
i sostenibilitat de l’Administració local introdueix un article 104.bis a la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de els Bases de Règim local. Aquest precepte, 
que  regula el personal eventual a les entitats locals, en concordança amb la 
Disposició addicional tercera, apartat 2, de la mateixa Llei 27/2013, comporta 
que la referència que l'article 104.bis fa a les diputacions provincials, resulti 
també d'aplicació als consells comarcals. 
 
L'aplicació analògica al Consell Comarcal del Ripollès d'allò que preveu l'article 
104.bis, apartat 2, per a les diputacions provincials, determina que aquesta 
corporació pugui arribar a disposar de dos llocs de treball de personal eventual, 
atès que el municipi més poblat de la comarca té una població superior als 10.000 
habitants i inferior als 20.000. 
 
De conformitat amb allò que disposa l'apartat 6 de l'article 104.bis de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de els Bases de Règim Local, introduït per la Llei 
27/2013 referenciada, el president de l'entitat local informarà al Ple, amb 
caràcter trimestral, del compliment d'allò que estableix el mateix precepte pel que 
fa al nombre de llocs de treball de personal eventual de què disposa l'entitat 
local. 
 
Per tot l'exposat,  
 
INFORMO AL PLE: 
 
Primer.- Que aquesta corporació, durant el tercer trimestre de 2016 ha tingut un 
únic lloc de treball de personal eventual, corresponent a la gerència.  
 



Segon.- Publicar aquesta informació en el Butlletí oficial de la província i a la 
seu electrònica de la corporació. 
 
El president, // Joan Manso i Bosoms// Ripoll, 31 d'octubre de 2016" 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
9. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS DIES I HORES DE CELEBRACIÓ 
DE LES SESSIONS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT 
DE LA GESTIÓ 
 
En la sessió Plenària del dia 8 de setembre de 2015 es va acordar per unanimitat 
que les sessions de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió es 
celebrarien amb el següent horari: 
 

- La periodicitat serà bimensual. 
- L’horari d’inici de la sessió serà a les 18.00 hores. 
- Els dies de celebració seran els que corresponguin al segon dimarts dels 
mesos imparells. En el cas que la data de celebració sigui dia festiu, la sessió 
se celebrarà el primer dia hàbil següent o bé el dimarts següent, a criteri de la 
presidència. 

 
Degut a la incompatibilitat horària, per motius professionals, de la Sra. Mariona 
Baraldés Cabarrocas, representant del grups de la Candidatura d’Unitat Popular 
(CUP), aquesta demana poder modificar l’horari i els dies de celebració de la 
Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió per poder assistir-hi. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa i de Seguiment de la Gestió 
el Ple, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords següents: 
 
Primer. Modificar els horaris de la celebració de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de la Gestió perquè aquesta tingui lloc cada segon dilluns de mes, dels 
mesos imparells a les 20h, o bé el dia hàbil següent o aquell que determini la 
presidència. 
 
Segon. Comunicar aquesta modificació a tots els membres de la Comissió 
informativa i de Seguiment de la Gestió. 
 
En la darrera comissió informativa es va plantejar la impossibilitat d’una 
consellera, per motius laborals d’assistir a les comissions i, en conseqüència, s’ha 
procedit a acordar aquesta modificació d’horari. 
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10. DONAR SUPORT A LA MOCIÓ APROVADA PER DIVERSOS 
AJUNTAMENTS DE LA COMARCA PER LA QUAL ES DECLAREN  
RESPECTUOSOS AMB LA DIVERSITAT AFECTIVA I SEXUAL I AMB LA 
REALITAT DE LESBIANES, GAIS, TRANSSEXUALS I BISEXUALS I 
CONTRÀRIA A LA DISCRIMINACIÓ DE LES PERSONES PER RAÓ DE 
LA SEVA ORIENTACIÓ I/O IDENTITAT SEXUAL 
 
Vista la moció per declarar els municipi de Ripoll i Pardines respectuosos amb la 
diversitat afectiva i sexual i amb la realitat de lesbianes, gais, transsexuals i 
bisexuals i contrària a la discriminació de les persones per raó de la seva 
orientació i/o identitat sexual la qual és del contingut literal següent: 
 
"El proppassat 17 de maig es va celebrar el Dia Internacional Contra la 
LGTBfóbia. Es celebrava que feia 26 anys que l'organització Mundial de la Salut 
(OMS) havia deixat de considerar l'homosexualitat com una malaltia mental. A 
més, el proper 28 de juny, coincidint amb l'aniversari deis disturbis a 
Stonewallinn de Nova York, se celebrarà el Dia Mundial de l’Orgull LGBTI. 
 
Durant segles, les persones han patit discriminació per motius d'orientació 
sexual. El Codi Civil català va ser pioner a l'estat espanyol en permetre ja el 
1998 a qualsevol parella registrar la seva unió independentment del sexe deis 
seus integrants. L'any 2005 l'estat espanyol, que és qui té les competències en 
matèria de matrimonis, reconeixia el dret al matrimoni de les persones del mateix 
sexe així com el dret al canvi legat de nom de les persones transsexuals sense 
haver-se de sotmetre cirurgia prèviament 
 
El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a 
garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i Inter sexuals i per 
a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Una llei pionera a Catalunya i 
a l'Estat, aprovada amb un ampli suport parlamentari i del teixit associatiu. 
 
La llei en l'article 3.4 del seu Títol Preliminar estableix que "La Generalitat i els 
ens locals han de garantir el compliment d'aquesta llei i promoure les condicions 
pera fer-la plenament efectiva en els àmbits competencials respectius". 
 
Queda encara molta feina a fer en aquests àmbits dintre de les competències 
municipals, l'Ajuntament ha de liderar la visualització i també la plena 
normalització de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i Inter sexuals, 
incorporant aquesta perspectiva a tota l'estructura municipal. 
 
És per tot això que es proposa al plenari l'adopció deis següents acords: 
 
Redactar i executar durant la present legislatura el Pla Local contra la 
Homofòbia prenent com a model plans similars com el vigents a Berga des de 
2013. 



Mentre no es redacta aquest pla local: 
 
 
- Promoure el coneixement de la diversitat sexual i afectiva en general i com 
afrontar casos de LGTBfóbia en particular, entre el personal de l'administració 
local, molt especialment entre aquells treballadors amb tasques d'atenció directa 
al públic i la policia local. 
 
- Garantir el desplegament de la "Llei 11/2014, del10 d'octubre, per garantir 
els drets de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i lntersexuals i per 
eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia" aprovada en el Ple del 
Parlament de Catalunya el 2 d'octubre de 2014, i n'afavoreixi el seu compliment. 
 
- Ubicar en un espai visible de la pàgina web de l'Ajuntament un enllaç al web, 
elaborat per l'Observatori contra la Homofòbia, destinat a la denúncia 
d'agressions de caire homòfob i transfòbic. 
 
- Instar al CBS del Ripollès a la inclusió de la perspectiva LGBTI en la seva 
estratègia antirrumors. 
 
- Programar un mínim d'una activat cultural anual per adults, una infantil i una 
altra juvenil que tingui com a eix conductor la diversitat, en qualsevol deis seus 
àmbits (afectiva, sexual, religiosa, ètnica ...) 
 
- Instar al Consell Escolar de Ripoll a adquirir el compromís d'incloure formació 
sobre diversitat familiar i afectiva tant a primària com a secundària, per a tota 
la comunitat educativa. 
 
- Comunicar a l'Observatori contra l’homofòbia qualsevol cas de que es tingui 
coneixença, independentment si la persona presenta o no denúncia per al seu 
correcta tractament estadístic. 
 
- Donar visibilitat al moviment LGBTI col·locant a la fa9ana de l'Ajuntament de 
Ripoll la bandera de l'arc de Sant Martí el dia 17 de maig, dia Mundial Contra la 
Homofòbia, i el 28 de juny, Dia Mundial de la Lluita pels Drets deis Homosexuals 
o dia de l'Orgull Gay. 
 
- Donar assessorament jurídic a les víctimes o personar-se com a acusació 
particular en qualsevol cas de delictes d'odi que es pugui produir a Ripoll. 
 
- Comunicar aquests acords al CBS del Ripollès, al Consell Comarcal de Ripollès 
i la resta d'ajuntaments de la comarca, instant-los a prendre acords similars. 
 

La proposta s’aprova per unanimitat: 
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1. Declarar el Consell Comarcal del Ripollès respectuós amb la diversitat afectiva 
i sexual amb la realitat de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals i contrària a la 
discriminació de les persones per raó de la seva orientació i/o identitat sexual.  
 
2. Donar suport a la moció en tots els seus punts. 
 
3. Comunicar-ho al Consell Comarcal del Ripollès a l’efecte corresponent. 
 
“...” 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la 
Gestió, el Ple per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords següents: 
 
Primer. Donar suport a la Moció aprovada pels municipis de Ripoll i Pardines, i 
qualsevol altre municipi que hagi adoptat l’acord de declarar-se respectuós amb la 
diversitat afectiva i sexual i amb la realitat de lesbianes, gais, transsexuals i 
bisexuals i contrària a la discriminació de les persones per raó de la seva 
orientació i/o identitat sexual. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a tots els ajuntaments de la comarca del Ripollès 
als efectes corresponents. 
 
El president explica que les polítiques que preveu la moció no les pot dur a terme 
directament el Consell Comarcal per manca de competència, però sí que instarà el 
Consorci de Benestar Social a fer-ho. 
 
 
11.  DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
Es dóna compte dels Decrets dictats per la Presidència que es detallen a 
continuació: 
 
Decret de 06.09.2016 Sol· licitud de subvenció al Pla únic d’obres i serveis de 

Catalunya 2016-2017, per al manteniment i conservació 
de la xarxa de senders Itinerànnia. 

Decret de 14.07.2016 Contractar amb caràcter d’urgència a un oficial de 
manteniment del Refugi d’Animals del Ripollès. 

Decret de 08.08.2016 Decret d’inici d’expedient sancionador per abocaments al 
sistema de sanejament amb paràmetres que excedeixen 
dels límits permesos en el Reglament regulador d’aigües 
residuals a la comarca del Ripollès, a l’empresa que es 
relaciona. 

Decret de 08.08.2016 Decret d’inici d’expedient sancionador per abocaments al 
sistema de sanejament amb paràmetres que excedeixen 
dels límits permesos en el Reglament regulador d’aigües 



residuals a la comarca del Ripollès, a l’empresa que es 
relaciona. 

Decret de 08.08.2016 Decret d’inici d’expedient sancionador per abocaments al 
sistema de sanejament amb paràmetres que excedeixen 
dels límits permesos en el Reglament regulador d’aigües 
residuals a la comarca del Ripollès, a l’empresa que es 
relaciona. 

Decret de 08.08.2016 Imposició de sanció per abocaments al sistema de 
sanejament amb paràmetres que excedeixen dels límits 
permesos en el Reglament regulador d’aigües residuals a 
la comarca del Ripollès, a l’empresa que es relaciona. 

Decret de 08.09.2016 Admissió de l’oferta presentada en el procediment obert 
amb diversos criteris d’adjudicació, de la compra 
agregada del servei del manteniment informàtic, així com 
la implantació de l'administració electrònica i dels serveis 
del Consorci AOC al Consell Comarcal del Ripollès, i 
requeriment de la documentació prèvia a l’adjudicació. 

Decret de 08.09.2016 Requeriment de documentació al titular de la casa de 
colònies Torre del Coll del municipi de Camprodon. 

Decret de 13.09.2016 Concórrer a la convocatòria d’ajuts destinats a incentivar 
la contractació en pràctiques de joves amb formació 
beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a 
Catalunya, d’acord amb la Resolució TSF71911/2016, d’1 
d’agost. 

Decret de 19.09.2016 Designació dels membres de la Comissió per a la 
promoció de l’exercici físic al Consell Comarcal del 
Ripollès. 

Decret de 20.09.2016 Adjudicació del procediment obert amb diversos criteris 
d’adjudicació, del contracte del subministrament i 
instal· lació de diverses bombes submergibles ubicades a 
diferents EDARS del Ripollès. 

Decret de 22.09.2016 Adjudicació del procediment obert amb diversos criteris 
d’adjudicació, de la compra agregada del servei del 
manteniment informàtic, així com la implantació de 
l'administració electrònica i dels serveis del consorci 
AOC al Consell Comarcal del Ripollès, a diversos 
ajuntaments i als consorcis de  la comarca del Ripollès. 

Decret de 22.09.2016 Resolució de les sol· licitud d’ajut de menjador escolar 
per al curs 2016-2017 (fase-1), dels alumnes que es 
relacionen. 

Decret de 26.09.2016 Sol· licitud de subvenció al Departament de Territori i 
Sostenibilitat per actuacions destinades a la conservació i 
manteniment de la xarxa rural i veïnal dels camins de les 
comarques de muntanya. 

Decret de 28.09.2016 Admissió de l’oferta presentada en el procediment obert 
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(concurs) amb diversos criteris d’adjudicació, del contracte 
privat d’arrendament d’una parcel· la amb una nau 
construïda per a garatge de camions i per a la implantació 
d’una futura planta de transferència de residus urbans a la 
comarca del Ripollès i requeriment de la documentació 
prèvia a l’adjudicació. 

Decret de 27.09.2016 Requeriment de documentació als interessats que han 
presentat sol· licituds de subvenció d’acord amb les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions en règim 
de concurrència competitiva. 

Decret de 27.09.2016 Atorgar un incentiu de productivitat al treballador de la 
corporació que es relaciona. 

Decret de 28.09.2016 Resolució de les sol· licituds d’ajuts de menjador escolar 
per al curs 2016-2017 (fase 1) (Ajuts en funció de la 
distància), als alumnes que es relacionen. 

Decret de 30.09.2016 Requeriment de documentació al titular de la casa de 
colònies Alberg Roques Blanques. 

Decret de 30.09.2016 Incoació d’expedient sancionador per abocaments que 
superen els límits permesos en el Reglament regulador 
d’abocaments d’aigües residuals de la comarca del 
Ripollès. 

Decret de 04.10.2016 Aprovar el pagament de la certificació núm. 1 de l'obra 
2012/899, inclosa al PUOSC, titulada "Millora de l’accés 
a Dòrria: N-152 fins al nucli urbà", de l'Ajuntament de 
Toses, per un import de 72.457,36 €. 

Decret de 04.10.2016 Aprovar el pagament de la certificació núm. 2 de l'obra 
2012/899, inclosa al PUOSC, titulada "Millora de l’accés 
a Dòrria: N-152 fins al nucli urbà", de l'Ajuntament de 
Toses, per un import de 18.240,91 €. 

Decret de 04.10.2016 Aprovar el pagament de la certificació núm. 3 de l'obra 
2012/899, inclosa al PUOSC, titulada "Millora de l’accés 
a Dòrria: N-152 fins al nucli urbà", de l'Ajuntament de 
Toses, per un import de 27.205,64 €. 

Decret de 04.10.2016 Aprovar el pagament de la certificació núm. 4 i última de 
l'obra 2012/899, inclosa al PUOSC, titulada "Millora de 
l’accés a Dòrria: N-152 fins al nucli urbà", de 
l'Ajuntament de Toses, per un import de 14.905,89 €. 

Decret de 10.10.2016 Adhesió al conveni marc de col· laboració amb entitats 
locals relacionades de l'Agència Catalana de Consum en 
relació amb actuacions dels serveis bàsics d'atenció 
social,  subscrit el 18 de juliol de 2016 entre l'Agència 
Catalana del Consum; el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies; l'Associació Catalana de Municipis, i 
la Federació de Municipis de Catalunya , destinades a la 
cancel· lació de deutes per subministraments bàsics 



d'aigua, llum i gas de persones físiques i unitats familiars 
en situació de pobresa energètica 

Decret de 04.10.2016 Imposició de sanció a ECP per abocaments que superen 
els límits permesos en el Reglament regulador 
d’abocaments d’aigües residuals de la comarca del 
Ripollès. 

Decret de 04.10.2016 Imposició de sanció a EL per abocaments que superen els 
límits permesos en el Reglament regulador d’abocaments 
d’aigües residuals de la comarca del Ripollès. 

Decret de 7.10.2016 Atorgar unes gratificacions extraordinàries a la 
treballadora de la corporació que es relaciona. 

Decret de 7.10.2016 Atorgar unes gratificacions extraordinàries al treballador 
de la corporació que es relaciona. 

Decret de 10.10.2016 Resolució de les sol· licituds d’ajut de desplaçament per 
al curs 2016-2017 (fase 1a.). 

Decret de 11.10.2016 Donar favorable la inspecció biennal de la casa de 
colònies Rectoria Matamala del municipi de les Llosses. 

Decret de 17.10.2016 Contracte menor dels serveis d’un tècnic d’arxiu per a 
tasques de suport a l’arxiu comarcal del Ripollès. 

Decret de 17.10.2016 Revocar tots els nomenaments efectuats a un conseller 
comarcal. 

Decret de 24.10.2016 Esmena dels errors materials detectats a l'Annex 5 del 
plec de clàusules administratives que regulen la 
contractació del servei de la recollida i el transport als 
gestors autoritzats dels residus municipals de la comarca 
del Ripollès, excepte el municipi de Camprodon, 
mitjançant procediment obert, harmonitzat, amb diversos 
criteris d’adjudicació i tramitació ordinària. 

 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
12. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
 
Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen a 
continuació: 
 
 
Resolució de 
16.08.2016 

Aprovar l'expedient número 14/2016 de generació de 
crèdits per ingressos en la forma i contingut que es 
detalla. 

Resolució de 
31.08.2016 

Procedir a la liquidació dels costos corresponent al curs 
2015-2016 dels alumnes matriculats en els cursos 
d’iniciació a la música de P4 i P5 del municipi de 
Ripoll. 
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Resolució de 
31.08.2016 

Procedir a la liquidació dels costos corresponent al curs 
2015-2016 dels alumnes matriculats en els cursos 
d’iniciació a la música de P4 i P5 del municipi de Sant 
Joan de les Abadesses. 

Resolució de 
31.08.2016 

Procedir a la liquidació dels costos corresponent al curs 
2015-2016 dels alumnes matriculats en els cursos 
d’iniciació a la música de P4 i P5 del municipi de Ribes 
de Freser. 

Resolució de 
05.09.2016 

Requerir al CEINR per tal que ingressi a la Tresoreria 
del Consell Comarcal la quantitat corresponent a la 
diferència entre el cost de contractació d’un auxiliar 
administratiu i la subvenció atorgada pel SOC. 

Resolució de 
05.09.2016 

Requerir a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses 
per tal que ingressi a la Tresoreria del Consell Comarcal 
la quantitat corresponent a la diferència entre el cost de 
contractació de tres auxiliars administratius i la 
subvenció atorgada pel SOC. 

Resolució de 
05.09.2016 

Requerir a l’Ajuntament de Molló per tal que ingressi a 
la Tresoreria del Consell Comarcal la quantitat 
corresponent a la diferència entre el cost de contractació 
d’un auxiliar administratiu i la subvenció atorgada pel 
SOC. 

Resolució de 
05.09.2016 

Requerir a l’Ajuntament de Campdevànol per tal que 
ingressi a la Tresoreria del Consell Comarcal la 
quantitat corresponent a la diferència entre el cost de 
contractació de dos auxiliars administratius i la 
subvenció atorgada pel SOC. 

Resolució de 
05.09.2016 

Requerir a l’Ajuntament de Ripoll per tal que ingressi a 
la Tresoreria del Consell Comarcal la quantitat 
corresponent a la diferència entre el cost de contractació 
de dos auxiliars administratius i la subvenció atorgada 
pel SOC. 

Resolució de 
05.09.2016 

Requerir a l’Ajuntament de Queralbs per tal que ingressi 
a la Tresoreria del Consell Comarcal la quantitat 
corresponent a la diferència entre el cost de contractació 
d’un auxiliar administratiu i la subvenció atorgada pel 
SOC. 

Resolució de 
05.09.2016 

Requerir a l’Ajuntament de Gombrèn per tal que 
ingressi a la Tresoreria del Consell Comarcal la 
quantitat corresponent a la diferència entre el cost de 
contractació d’un auxiliar administratiu i la subvenció 
atorgada pel SOC. 

Resolució de 
05.09.2016 

Requerir a l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries per tal 
que ingressi a la Tresoreria del Consell Comarcal la 
quantitat corresponent a la diferència entre el cost de 



contractació d’un auxiliar administratiu i la subvenció 
atorgada pel SOC. 

Resolució de 
14.09.2016 

Aprovació de la liquidació en concepte de consum de 
biomassa, corresponent a la cinquena anualitat del 
conveni subscrit amb la Llar d’infants el Petit Avet, 
SCCL. 

Resolució de 
14.09.2016 

Acceptar l’encàrrec de l’ajuntament de Setcases de la 
redacció de l’informe tècnic per a l’objecció de la 
llicència per a una activitat de consultori mèdic. 

Resolució de 
14.09.2016 

Atorgar a la representant de la rectoria de Sant Sadurní 
de Sovelles, del municipi de Les Llosses el permís per a 
la utilització del servei de neteja de clavegueram i 
aprovar la liquidació. 

Resolució de 
14.09.2016 

Atorgar al representant de Pompas Fúnebres del 
Ripollés, SL, del municipi de Ripoll el permís per a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram i aprovar 
la liquidació. 

Resolució de 
15.09.2016 

Atorgar al representant de Pompas Fúnebres del 
Ripollés, SL, del municipi de Ripoll el permís per a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram i aprovar 
la liquidació. 

Resolució de 
15.09.2016 

Atorgar al representant de la Comunitat de Propietaris 
del carrer Montgrony, 21, del municipi de Ripoll el 
permís per a la utilització del servei de neteja de 
clavegueram i aprovar la liquidació. 

Resolució de 
15.09.2016 

Atorgar al representant d’Aigües Puigmal, SL, del 
municipi de Ribes de Freser el permís per a la utilització 
del servei de neteja de clavegueram i aprovar la 
liquidació. 

Resolució de 
15.09.2016 

Atorgar al representant de l’empresa Excavacions i 
Obres J. Colomer i Fills, SL, del municipi de 
Camprodon, el permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i aprovar la liquidació. 

Resolució de 
15.09.2016 

Atorgar al senyor Martí Berbel, del municipi de 
Queralbs, el permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i aprovar la liquidació. 

Resolució de 
15.09.2016 

Atorgar a la senyora Magda Carbonell, del municipi de 
Queralbs, el permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i aprovar la liquidació. 

Resolució de 
15.09.2016 

Atorgar al representant del Mas Lladré, del municipi de 
Les Llosses, el permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i aprovar la liquidació. 

Resolució de 
16.09.2016 

Requerir a l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries per tal 
que ingressi a la Tresoreria del Consell Comarcal la 
quantitat corresponent a la diferència entre el cost de 
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contractació d’un peó de manteniment i la subvenció 
atorgada pel SOC. 

Resolució de 
16.09.2016 

Atorgament d’un permís puntual d’abocament d’aigües 
residuals amb camió cisterna al Camping Saiol. 

Resolució de 
16.09.2016 

Requerir a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses 
per tal que ingressi a la Tresoreria del Consell Comarcal 
la quantitat corresponent a la diferència entre el cost de 
contractació de tres peons de manteniment i la 
subvenció atorgada pel SOC. 

Resolució de 
16.09.2016 

Desestimar la reclamació d’un particular al retorn de 
l’import de retorn de l’import de la taxa d’adopció de 
gossos. 

Resolució de 
16.09.2016 

Requerir a l’Ajuntament de Setcases per tal que ingressi 
a la Tresoreria del Consell Comarcal la quantitat 
corresponent a la diferència entre el cost de contractació 
d’un peó de manteniment i la subvenció atorgada pel 
SOC. 

Resolució de 
16.09.2016 

Requerir a l’Ajuntament de Ripoll per tal que ingressi a 
la Tresoreria del Consell Comarcal la quantitat 
corresponent a la diferència entre el cost de contractació 
d’un peó de manteniment i la subvenció atorgada pel 
SOC. 

Resolució de 
16.09.2016 

Requerir a l’Ajuntament de Ribes de Freser per tal que 
ingressi a la Tresoreria del Consell Comarcal la 
quantitat corresponent a la diferència entre el cost de 
contractació d’un peó de manteniment i la subvenció 
atorgada pel SOC. 

Resolució de 
16.09.2016 

Requerir a l’Ajuntament de Llanars per tal que ingressi 
a la Tresoreria del Consell Comarcal la quantitat 
corresponent a la diferència entre el cost de contractació 
d’un peó de manteniment i la subvenció atorgada pel 
SOC. 

Resolució de 
16.09.2016 

Requerir a l’Ajuntament de Campdevànol per tal que 
ingressi a la Tresoreria del Consell Comarcal la 
quantitat corresponent a la diferència entre el cost de 
contractació d’un peó de manteniment i la subvenció 
atorgada pel SOC. 

Resolució de 
16.09.2016 

Requerir a l’Ajuntament de Camprodon per tal que 
ingressi a la Tresoreria del Consell Comarcal la 
quantitat corresponent a la diferència entre el cost de 
contractació d’un peó de manteniment i la subvenció 
atorgada pel SOC. 

Resolució de 
16.09.2016 

Requerir a l’Ajuntament de Gombrèn per tal que 
ingressi a la Tresoreria del Consell Comarcal la 
quantitat corresponent a la diferència entre el cost de 



contractació d’un peó de manteniment i la subvenció 
atorgada pel SOC. 

Resolució de 
16.09.2016 

Arxiu  de l’expedient del permís d’abocament d’aigües 
residuals a la depuradora de Ripoll-Campdevànol, per 
cessament de l’activitat de l’empresa Integsol. 

Resolució de 
20.09.2016 

Requerir a l’Ajuntament de Campdevànol per tal que 
ingressi a la Tresoreria del Consell Comarcal l’import 
dels costos derivats de la contractació de 5 joves per dur 
a terme el projecte Brigades Joves. 

Resolució de 
21.09.2016 

Arxiu  de l’expedient del permís d’abocament d’aigües 
residuals a la depuradora de Ripoll-Campdevànol, per 
cessament de l’activitat de l’empresa Grill el Gall. 

Resolució de 
21.09.2016 

Arxiu  de l’expedient del permís d’abocament d’aigües 
residuals a la depuradora de Ripoll-Campdevànol, per 
cessament de l’activitat de l’empresa Fil Genesis, SA. 

Resolució de 
23.09.2016 

Arxiu  de l’expedient del permís d’abocament d’aigües 
residuals a la depuradora de Ripoll-Campdevànol, per 
cessament de l’activitat de l’empresa Tecnologia 
Mecànica Innovación, SL. 

Resolució de 
28.09.2016 

Arxiu  de l’expedient del permís d’abocament d’aigües 
residuals a la depuradora de Ripoll-Campdevànol, per 
cessament de l’activitat de l’empresa Marxa a Dojo, 
SCP. 

Resolució de 
28.09.2016 

Arxiu  de l’expedient del permís d’abocament d’aigües 
residuals a la depuradora de Ripoll-Campdevànol, per 
cessament de l’activitat de la senyora Magdalena 
Anglada Martí. 

Resolució de 
28.09.2016 

Arxiu  de l’expedient del permís d’abocament d’aigües 
residuals a la depuradora de Ripoll-Campdevànol, per 
cessament de l’activitat de l’empresa Power Tools, SL. 

Resolució de 
29.09.2016 

Arxiu  de l’expedient del permís d’abocament d’aigües 
residuals a la depuradora de Ripoll-Campdevànol, per 
cessament de l’activitat de l’empresa Garatge Esteve, 
SL. 

Resolució de 
29.09.2016 

Arxiu  de l’expedient del permís d’abocament d’aigües 
residuals a la depuradora de Ribes de Freser, per 
cessament de l’activitat de l’empresa Discoteca Siono, 
SL. 

Resolució de 
30.09.2016 

Atorgar a la representant de la urbanització El Castell, 2 
del municipi de Campdevànol el permís puntual 
d’abocament d’aigües residuals amb camió cisterna i 
aprovar l’autoliquidació provisional. 

Resolució de 
30.09.2016 

Esmena d’errors materials detectats a la resolució de 
Gerència de 28 de juny de 2016, relativa a la renovació 
de l’autorització d’abocament d’aigües residuals de 
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l’empresa Comforsa-3, a la depuradora de Ripoll-
Campdevànol. 

Resolució de 
30.09.2016 

Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües 
residuals de l’empresa Comforsa-3, a la depuradora de 
Ripoll-Campdevànol. 

Resolució de 
03.10.2016 

Arxiu  de l’expedient del permís d’abocament d’aigües 
residuals a la depuradora de Ripoll-Campdevànol, per 
cessament de l’activitat de l’empresa Torre-JAP, SL. 

Resolució de 
03.10.2016 

Arxiu  de l’expedient del permís d’abocament d’aigües 
residuals a la depuradora de Ripoll-Campdevànol, per 
cessament de l’activitat de l’empresa dels senyor 
Alexandre Vaquer Naudi. 

Resolució de 
03.10.2016 

Arxiu  de l’expedient del permís d’abocament d’aigües 
residuals a la depuradora de Ripoll-Campdevànol, per 
cessament de l’activitat de l’empresa Verdaguer 
Salvans, SL. 

Resolució de 
05.10.2016 

Atorgament de permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal· lacions de sanejament a 
l’Ajuntament de Ripoll per a les instal· lacions de la 
piscina municipal. 

Resolució de 
05.10.2016 

Atorgament de permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal· lacions de sanejament a 
l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries per a la Façana 
del Ter, del municipi de Sant Pau de Segúries. 

Resolució de 
05.10.2016 

Aprovar la liquidació de a l'Ajuntament de Sant Pau de 
Segúries, per a la utilització del servei de neteja de 
clavegueram de la Façana del Ter, del municipi de Sant 
Pau de Segúries. 

Resolució de 
05.10.2016 

Aprovar la liquidació de l'Ajuntament de Ripoll, per a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram de les 
instal· lacions de la piscina municipal del municipi de 
Ripoll. 

Resolució de 
05.10.2016 

Atorgament de permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal· lacions de sanejament a 
l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses per a 
l’Alberg Ruta del Ferro. 

Resolució de 
05.10.2016 

Aprovar la liquidació de l'Ajuntament de Sant Joan de 
les Abadesses, per a la utilització del servei de neteja de 
clavegueram de l’Alberg Ruta del Ferro del municipi de 
Sant Joan de les Abadesses. 

Resolució de 
05.10.2016 

Atorgament de permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal· lacions de sanejament a 
l’Ajuntament de Ribes de Freser per a la zona Els 
Caçadors del municipi de Ribes de Freser. 

  



Resolució de 
05.10.2016 

Aprovar la liquidació de l'Ajuntament de Ribes de 
Freser, per a la utilització del servei de neteja de 
clavegueram de la zona Els Caçadors del municipi de 
Ribes de Freser. 

Resolució de 
06.10.2016 

Procedir a la liquidació de les aportacions a fer per part 
dels ajuntaments de la comarca, durant l’any 2016, per a 
la prestació del servei de recollida de gossos abandonats 
a la comarca del Ripollès. 

Resolució de 
13.10.2016 

Arxiu  de l’expedient del permís d’abocament d’aigües 
residuals a la depuradora de Ripoll-Campdevànol, per 
cessament de l’activitat de l’empresa Olot Mòvil, SA. 

Resolució de 
13.10.2016 

Arxiu  de l’expedient del permís d’abocament d’aigües 
residuals a la depuradora de Ripoll-Campdevànol, per 
cessament de l’activitat de l’empresa IBERO 6000, sl. 

Resolució de 
13.10.2016 

Arxiu  de l’expedient del permís d’abocament d’aigües 
residuals a la depuradora de Ripoll-Campdevànol, per 
cessament de l’activitat de l’empresa Fundació MAP. 

 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
13. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE CONSELL DE GOVERN 
CORRESPONENTS A LES SESSIONS CELEBRADES ENTRE ELS DIES 5 I 
26 DE JULIOL DE 2016  
 
Es dóna compte de les actes de Consell de Govern números 16, 17, 18, 19 i 20 
corresponents a les sessions celebrades en dates 6, 13 i 20 de setembre i 4 i 18 
d'octubre de 2016, respectivament. 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
14. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
El president comenta la necessitat d’incloure en aquest Ple, per urgència, l’aprovació del 
Manifest institucional del Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les 
dones, que s’ha de celebrar el proper dia 25 de novembre. 
 
Sotmesa la urgència a votació, el Ple acorda per unanimitat dels membres assistents 
aprovar-la i incloure la proposta següent: 
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14.1. DONAR SUPORT AL MANIFEST INSTITUCIONAL DEL DIA 
INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES 
DONES 
 
L’Institut Català de les Dones del Departament de la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya ha difós el «Manifest institucional del Dia internacional per a l’eliminació de la 
violència envers les dones», d’aquest any 2016, el qual ha estat consensuat per les quatre 
Diputacions de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques, amb el prec que se’n faci la màxima difusió possible. 
 
La data de celebració del dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les 
dones és el proper 25 de novembre, per la qual cosa esdevé necessari prendre aquest acord 
de suport amb anterioritat. 
 
El «Manifest institucional del Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers 
les dones», és del contingut literal següent: 
 
"Manifest 
 
Avui, 25 de novembre, les administracions i la societat civil tornem a aplegar-nos per 
manifestar, una vegada més, el nostre rebuig a la violència masclista i per fer pública la 
nostra ferma voluntat de treballar fins eradicar-la.  
 
Un any més som aquí per fer palès que els drets de les dones són drets humans i que el fet 
de vulnerar-los, més enllà de la irracionalitat, la injustícia i la crueltat, significa una 
manca de reconeixement de l’autoritat i de la llibertat de les dones.  
 
És imprescindible, per tant, posar en valor el paper històric i pioner dels moviments 
feministes i dels grups de dones que van denunciar públicament la violència masclista i 
van crear grups de suport i d’assessorament a les dones que la patien. D’aleshores ençà, 
el rebuig social no ha parat de créixer i les mesures impulsades des de les administracions 
públiques per donar-hi resposta han augmentat.  
 
Així, a Catalunya, ens hem dotat com a país de la Llei 17/2015 d’Igualtat efectiva de 
dones i homes, que defineix els canvis a fer per eliminar tot allò que ens allunya de 
l’equitat entre homes i dones en els diferents ordres de la vida, pública i privada. Tot i 
això, lamentablement una sentència del Tribunal Constitucional ha anul·lat alguns articles 
concebuts per promoure la igualtat al món laboral. Aquesta sentència és un entrebanc en 
la promoció dels drets de les dones perquè a Catalunya volem avançar respecte a les 
nostres competències. En aquest sentit, no podem obviar que és en l’àmbit de les relacions 
laborals on encara perviuen, a dia d’avui, moltes discriminacions que allunyen les dones 
d’una situació d’igualtat efectiva respecte els homes. És per això, que les polítiques 
d’igualtat de gènere són un eix estratègic del país que construïm conjuntament des de les 
institucions públiques i la societat civil.  
 



També, l’acompliment de la Llei catalana 5/2008, del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista, aprofundeix en l’aplicació d’un model que aposta per la creació i 
enfortiment d’una xarxa pública de recursos i serveis i amb una sèrie de drets reconeguts 
per a totes les dones que es troben en situació de violència masclista.  
 
El desplegament normatiu d’aquests darrers anys ha permès desenvolupar un model 
d’abordatge integral adreçat a millorar l’atenció i la recuperació de les dones i també a 
avançar en la detecció de casos i en la prevenció de la problemàtica.  
 
Aquest any, les institucions signants volem denunciar, de manera especial, les violències 
sexuals, perquè són la màxima expressió de la dominació patriarcal envers les dones. En 
aquest sentit, i malgrat els progressos respecte de la igualtat formal entre dones i homes, 
les violències sexuals no són socialment contestades de manera contundent, ans al 
contrari, la prevalença del sexisme en l’ordre simbòlic hegemònic de la nostra societat 
indueix a qüestionar la dona víctima de l’agressió.  
 
Mostra d’això són les dades i estudis que indiquen que una part de la joventut no percep 
l’existència de desigualtats entre homes i dones i no identifica determinades conductes 
d’abús i control com a formes d’exercir violència masclista. Actituds d’imposició, de 
menyspreu, amenaces, humiliacions, gelosia... s’instal·len com a pràctiques normalitzades 
en les relacions i les creences tradicionals al voltant de l’amor romàntic afavoreixen 
aquesta tolerància juvenil cap a la violència masclista.  
 
Respecte de les violències sexuals, tots els missatges han coincidit en la necessitat que les 
dones vigilem, perquè l’imaginari actualment vigent ens responsabilitza. En aquest 
moment històric, però, és imprescindible construir models culturals que reprovin les 
violències sexuals en totes les seves manifestacions i desautoritzin l’apologia d’aquestes 
violències . Així, la denuncia a la Fiscalia de deu blocs i cinc vídeos d'internet que 
incitaven a la violència masclista i que acumulaven més d'un milió de visites, per part del 
Consell Audiovisual de Catalunya i del govern, és un pas molt important que ens encoratja 
a treballar en aquesta línia.  
 
Per això, és imprescindible un canvi de valors que permeti superar l’androcentrisme que 
nega la presència i les aportacions de les dones a la societat, i que imposa uns estereotips 
i rols de gènere basats en la infravaloració de tot el que està relacionat amb la feminitat. 
És necessari que sumem les voluntats i els sabers dels moviments feministes i grups de 
dones, i que comptem amb la implicació de tota la ciutadania, que a través d’accions 
col·lectives i individuals, actuen per eradicar aquesta xacra social.  
 
Les institucions i administracions públiques hem de cooperar per implantar un model 
d’abordatge respectuós amb la llibertat de les dones, reparador del dany i innovador amb 
la difícil tasca de prevenir la violència masclista fins eradicar-la definitivament.  
 
 
 



CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 

C/PROGRÉS, 22 / TELÈFON 972 70 32 11 – FAX 972 70 26 54 – A/e: ccripolles@ripolles.cat / 17500 RIPOLL – NIF: P6700004B 

I avui, 25 de novembre, ens fem nostra la frase de la reconeguda vocalista Nina Simone 
que afirmava: la llibertat per a mi és no tenir por. ” 
 
Per tot l'exposat, el Ple per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords següents: 
 
Primer. Aprovar i donar suport al Manifest institucional del Dia internacional per a 
l’eliminació de la violència envers les dones, d'aquest any 2016, i disposar que se'n faci la 
màxima difusió possible. 
. 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Institut Català de les Dones, a tots els ajuntaments de 
la comarca del Ripollès als efectes corresponents. 
 
El President explica que és tradició aprovar aquest manifest als diferents ajuntaments de la 
comarca i entén que era important que el Consell Comarcal també s’hi adherís de cara al 
Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, que s’ha de celebrar  
el proper dia 25 de novembre. 
 
 
15. PRECS I PREGUNTES 
 
No se’n formulen. 
 
El president informa els assistents que ahir es va efectuar l’acte d’obertura dels 
plecs de residus. Va ser un acte públic al qual van assistir representants de totes 
les empreses licitadores, així com alguna persona no directament vinculada amb 
els plecs. S’hi han presentat 6 empreses, de les quals la que va presentar la baixa 
més substancial, d’un 14%, va ser Sersall i Ferran Vila. És evident que el temps 
s’havia de deixar passar, va demanar la confiança. Tots els municipis veuran 
minorat el preu inicialment previst i, amb posterioritat s’haurà d’abordar el debat 
de la solidaritat comarcal. Això només és possible amb les sinèrgies i acords dels 
ajuntaments, encara que hi  hagi 5 models diferents. Estem molt contents. S’ha fet 
una bona feina. Abordarem la solidaritat comarcal i la política en matèria de 
deixalleries. L’empresa que ha quedat segona ha estat a només 1.800 € de la 
primera. Ens hem de felicitar d’aquesta circumstància. S’està a l’espera dels 
informes tècnics pertinents.  
 
La consellera Mariona Baraldés vol agrair la facilitat de traslladar l’horari de la 
Comissió informativa a les 8 del vespre, ja que abans li és impossible d’assistir-hi 
per motius laborals.  
 
El president comenta que tothom comprèn la situació i emplaça els assistents per 
al ple extraordinari que se celebrarà a finals de mes. 
 
 
 



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     Joan Manso i Bosoms 
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