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ACTA DEL PLE. SESSIÓ NÚMERO 03/2017 

 
 

Lloc: Sala Gonçal Cutrina del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts, 16 de maig de 2017 
Hora d’inici: 20.03 hores 
Hora d’acabament: 21.09hores 
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 
  • Sra. Mònica Bonsoms i Pastoret 
  • Sr. Josep Estragués i Bonada 
  • Sr. Dolors Cambras i Saqués 
  • Sr. Enric Gràcia i Barba 

• Sr. Miquel Rovira i Comas 
  • 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 

(s’incorpora al punt núm. 7) 
   
 Gerent: • Sr. Jordi Moner i Caner 
   
 Interventora: • Sra. Montserrat Miarons i Serra 
   
 Secretària accidental: • Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   
 
Excusa la seva absència 

 

 
 
 
 
 
 



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 

 

 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 

      Presidència 
 

2.  Despatx oficial. 
 

2.1 Recull d’actes i reunions de Presidència. 
2.2 Recull d’actes i reunions de Vicepresidència quarta. 

 
Dictàmens de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió 

 
3. Donar compte del Decret d’aprovació de la liquidació del pressupost, 

exercici 2016. 
4. Donar compte del Decret d’incorporació de romanents del 2016 al 

pressupost del 2017. 
5. Donar compte al MINHAFP dels Informes de la intervenció relatius al 

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: 

5.1  Liquidació del pressupost de 2016. 
5.2  Marcs pressupostaris 2018-2020. 
5.3  Execució del pressupost 1r trimestre 2017. 

6. Donar compte de l’informe de la intervenció emès en compliment de 
l’article 218 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

7. Proposta de modificació de l’ordenança fiscal núm. 4 reguladora de la 
taxa per  l’activitat administrativa de lliurament i tractament dels 
documents demanats a instància de les parts interessades. 

8. Proposta d’aprovació del Pla per a operacions de tresoreria per als 
ajuntaments de menys de 1.000 habitants del Ripollès 2017 i del 
corresponent conveni. 

9. Proposta d’aprovació de la rectificació de l’inventari de béns i drets a 31 
de  desembre de 2016. 

10. Proposta de modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball   
de la corporació. 

11. Proposta de modificació del dia i hora de celebració de les sessions de la 
Comissió Informativa i de Seguiment d ela Gestió. 

12. Proposta d’aprovació de la modificació dels estatuts de l’Associació de 
Rutes del Romànic. 

13. Proposta de suport a l’acord dels alcaldes de Guardiola de Berguedà, La  
Pobla de Lillet, Gombrèn i Campdevànol, per a la millora de la carretera 
B-402-GI401-2, de Guardiola de Berguedà a Campdevànol. 

 
 

Control de l’Acció de Govern 
 

14.   Donar compte dels decrets de Presidència. 
15.   Donar compte de les resolucions de Gerència. 
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16.   Donar Compte de les actes de Consell de Govern corresponents a les 
sessions  
        celebrades entre els dies 7 de març al 18 d’abril de 2017.  
17.   Mocions d’urgència. 

17.1 Proposta  d’aprovació de  l’expedient de modificació  del pressupost 
per concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, finançats 
amb romanent líquid de tresoreria de lliure disposició. 
17.2. Acceptació de la renúncia d’una consellera. 

18.   Precs i preguntes. 
 
El president dóna la benvinguda als assistents i obre la sessió per tractar els 
punts de l'ordre del dia. 
 
 
1.APROVACÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

 
Per unanimitat dels membres assistents, s’aprova la proposta d’acta de la sessió de data 
21 de març de 2017, sense cap esmena. 
 
 
2. DESPATX OFICIAL 

 

2.1 RECULL DE REUNIONS I ACTES DE LA PRESIDÈNCIA 

27/03/2017 A l’ajuntament de la Pobla de Lillet (Berguedà) reunió amb els alcaldes 
de Gombrèn, Ripoll, Castellar de n’Hug i la Pobla de Lillet per tractar 
l’estat de la carretera GI-402/B-402 i signar un manifest dirigit al 
departament de Territori i Sostenibilitat en què se’n demana la millora. 

28/03/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió de la Comissió comarcal 
d’Ensenyament. 

04/04/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb la tinent d’alcalde de 
Setcases, Anna Vila, per abordar qüestions relacionades amb el projecte 
l’Experiència dels Pirineus més autèntics, impulsat i coordinat pel 
Consell Comarcal del Ripollès. 

12/014/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb l’Il·lustríssim Senyor 
alcalde de Camprodon, Xavier Sala. 

18/04/2017 A Ripoll, entrevista a Televisió del Ripollès sobre la Gala literària del 
Ripollès – 26ns Premis literaris infantils i juvenils Joan Triadú. 

21/04/2017 A Ripoll, intervenció a l’acte de lliurament dels premis dels Jocs florals 
de l’INS Abat Oliba. 

24/04/2017 A Ripoll, participació a la Gala literària del Ripollès, en què es van lliurar 
els 26ns Premis literaris infantils i juvenils Joan Triadú. 

02/05/2017 A Ripoll, reunió amb el president de l’Agència de Desenvolupament del 
Ripollès, Josep Maria Farrés. 

02/05/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió del Consell consultiu de la gent 
gran. 

02/05/2017 A Ripoll, participació a la reunió de la Junta general de l’Agència de 
Desenvolupament del Ripollès. 

02/05/2017 A Ripoll, participació a l’assemblea de l’Agència de Desenvolupament 
del Ripollès. 
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08/05/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb el president de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya, Enric Ticó; el cap de Planejament de la 
mateixa empresa, Miquel Àngel Dombriz; i amb el president de 
l’Associació Transpirinenca, Joan Vilalta; per tractar qüestions 
relacionades amb el projecte turístic Epiremed. 

08/05/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, participació a la Comissió assessora 
del Ripollès, de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 

09/05/2017 Al departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, reunió amb el director 
d’Administracions locals, Joaquim Ferrer; l’Il· lustríssim Senyor 
alcalde d’Ogassa, Josep Tremps i el gerent del Consell Comarcal 
del Ripollès, Jordi Moner. 

10/05/2017 A Ripoll, assistència a la lectura del pregó de la Festa Major de la 
població. 

12/05/2017 A Barcelona, reunió amb l’Honorable consellera de la Presidència, Neus 
Munté, sobre el projecte de candidatura olímpica d’hivern Barcelona-
Pirineus. 

12/02/2017 A Manlleu, signatura del conveni del Servei de productes de suport i 
teràpia ocupacional d’Osona, Garrotxa i Ripollès, amb l’Il·lustríssim 
Senyor alcalde, Àlex Garrido; l’Il·lustríssim Senyor president del Consell 
Comarcal d’Osona, Joan Roca; l’Il·lustríssim Senyor president del 
Consell Comarcal de la Garrotxa, Joan Espona; i l’Honorable consellera 
de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa; entre altres autoritats. 

 
 
2.2 RECULL DE REUNIONS I ACTES DE LA VICEPRESIDÈNCIA QUARTA 
 
28/03/2017 Per via telefònica, entrevista a l’emissora La Veu de Sant Joan, de Sant 

Joan de les Abadesses, per explicar els programes de subvencions del 
Consell Comarcal del Ripollès. 

29/03/2017 Al Consell Comarcal d’Osona, reunió de l’associació de Rutes del 
romànic.  

01/04/2017 A Ribes de Freser, inauguració, juntament amb l’Honorable Senyor 
conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, i l’Il·lustríssim Senyor 
alcalde, Marc Prat, de la via ferrada de la roca de la Creu, englobada dins 
del projecte l’Experiència dels Pirineus més autèntics, impulsat i 
coordinat pel Consell Comarcal del Ripollès. 

02/04/2017     A Llanars, participació d’acte per recollir fons per la Delegació Local de 
l’Oncolliga de les Comarques de Girona i els Dansaires de l’Om. 

03/04/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, recepció de la visita d’un grup 
d’alumnes de quart d’educació primària de l’Escola Joan Maragall de 
Ripoll. 

03/04/2017   Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb l’Associació Tradicat, 
portadora de la Flama del Canigó a diversos municipis de la comarca. 

07/04/2017 A Olot, reunió dels presidents dels consells comarcals de la Cerdanya, la 
Selva, l’Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, la Garrotxa i el Pla 
de l’Estany per abordar qüestions d’actualitat política així com el 
desplegament de la xarxa de fibra òptica. 

10/04/2017     Al Consell Comarcal del Moianès, reunió de presentació de l’Associació 
de Rutes del Romànic i proposta d’adhesió del seu consell comarcal. 
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24/04/2017 A Ripoll, participació a la Gala literària del Ripollès, en què es van lliurar 
els 26ns Premis literaris infantils i juvenils Joan Triadú. 

28/04/2017 A Brussel·les, assistència a la recepció, per part de l’ajuntament, d’una 
comitiva en representació de la vila de Campdevànol amb motiu de 
l’entrega d’una rèplica del vestit de capdanser per a l’estàtua del 
Manneken Pis. 

28/04/2017 A Brussel·les, assistència a la recepció, per part del delegat del Govern 
davant la Unió Europea, Amadeu Altafaj, d’una comitiva en 
representació de la vila de Campdevànol amb motiu de la Setmana 
catalana  a Brussel·les. 

09/05/2017     A l’Ajuntament de Ribes de Freser, reunió amb l’alcalde i tècnics per tal 
d’acordar l’inici de les actuacions al municipi previstes al Pla de Foment 
Territorial del Turisme. 

 
 
3. DONAR COMPTE DEL DECRET D’APROVACIÓ DE LA 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST, EXERCICI 2016 
 
En data 22 de març de 2017 s’ha dictat el Decret de presidència que es transcriu 
a continuació: 
 

“DECRET DE PRESIDÈNCIA 
 
 
Vist l’expedient de la liquidació del Pressupost d’aquest Consell Comarcal 
corresponent a l’exercici econòmic de 2016, la qual ha estat  informada favorablement 
per la Intervenció en compliment del que disposa l’article 191.3 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals. 

 

Vist així mateix l’informe emès -amb caràcter independent- per la Intervenció d’aquest 
Consell el dia 20 de març de 2017, en compliment del que disposa l’article 16.2 del 
Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei 18/2011, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària, 
en la seva aplicació a les entitats locals –avui derogada pel Reial decret legislatiu 
2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei General 
d’Estabilitat Pressupostària- (BOE núm. 313, de 31 de desembre de 2007);  

 

Atès que després dels càlculs efectuats i els ajustaments practicats sobre la base de les 
dades dels capítols 1 a 9  dels estats de despeses i d’ingressos pressupostaris, el 
Resultat Pressupostari ajustat que es dedueix de la liquidació del Pressupost 
corresponent a l’exercici econòmic de 2016 del Consell Comarcal del Ripollès dóna 
compliment a l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària. 
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Atès que resulta viable la proposta d’incorporació, al pressupost de 2016, dels 
romanents de crèdit que es detallen en l’expedient MC-4/2017 tramitat a l’efecte; i en 
atenció al fet que no resulta romanent de tresoreria negatiu, 

 

 R E S O L C: 

 

Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost d’aquest Consell Comarcal corresponent 
a l’exercici econòmic de 2016, el detall de la qual a nivell de Resultat Pressupostari i 
de Romanent de Tresoreria a 31-12-2016 es  transcriu a continuació: 

 
 

RESULTAT PRESSUPOSTARI  31/12/2016 

  DRETS  
OBLIGACIO

NS   

CONCEPTES 
RECONEGU

TS 
RECONEGU

DES RESULTAT 

  NETS NETES 
PRESSUPOST

ARI 
a. Operacions corrents 7.145.722,19 7.005.311,43 140.410,76 
b. Operacions de capital 107.870,00 44.650,47 63.219,53 
1. Total operacions no financeres 
(a+b) 7.253.592,19 7.049.961,90 203.630,29 
c) Actius financers 0,00 0,00 0,00 
d) Passius financers 0,00 0,00 0,00 
2. Total operacions financeres 
(c+d) 0,00 0,00 0,00 
        
I. RESULTAT PRESSUPOSTAR 
DE L’EXERCICI (I=1+2) 7.253.592,19 7.049.961,90 203.630,29 
AJUSTAMENTS:       
3. Crèdits gastats finançats amb RT per a despeses 
generals (+) 400.549,64 
4. Desviacions de finançament negatives de 
l’exercici (+) 96.383,89 
5. Desviacions de finançament positives de 
l’exercici (-) 136.467,19 
II. TOTAL AJUSTAMENTS 
(II=3+4-5)     633.400,72 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II). 564.096,63 
 
 
Ajustaments de la liquidació pressupostària de l’exercici 2016 a la Comptabilitat 
Nacional, segons SEC. 
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Cap 3 
Taxes, preus públics i altres 
ingressos   

    

  
drets reconeguts 
nets 

recaptació 
líquida diferència 

exercici 
corrent 1.778.808,28 1.475.393,03 

-
303.415,25 

    
exercicis tancats   

2011 0 122,50   
2012 0 197,28   
2014 0 3.002,30   
2015 0 496.577,56 499.899,64 

    
TOTAL 1.778.808,28 1.975.292,67 196.484,39 

 
 
Resultat Pressupostari no financer de l'exercici       203.630,29    
Ajustos:     
                1/ per recaptació d'ingressos Capítol 3       196.484,39    
    
 SUPERÀVIT EN TERMES DE COMPTABILITAT 
NACIONAL        400.114,68    

 
 

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA 2016 
1. (+) Fons líquids   1.043.330,32 
2. (+) Drets pendents de cobrament   2.545.271,63 
    (+) del Pressupost corrent 2.008.903,62   
    (+) de Pressupstos tancats 487.630,26   
    (+) d'operacions no pressupostàries 48.737,75   
3. (-) Obligacions pendents de pagament   1.598.523,25 
    (+) del Pressupost corrent 860.822,68   
    (+) de Pressupstos tancats 1.201,56   
    (+) d'operacions no pressupostàries 736.499,01   
4. (+) Partides pendents d'aplicació   -345.896,07 
    (-)  Cobraments realitzats pendents d'aplicació 
definitiva  346.329,55   
    (+)  Pagaments realitzats pendents d'aplicació 
definitiva 433,48   
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4) 1.644.182,63 
II. Saldos de dubtós cobrament 11.971,47 
III. Excés de finançament afectat 230.416,17 
IV ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESP. GENERALS 
(I-II-III) 1.401.794,99 
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IV ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESP. GENERALS 
(I-II-III) 1.401.794,99 
AJUSTAMENT DEL ROMANENT DE TRESORERIA PER A 
DESPESES GENERALS 1.041.237,82 
    a) Projectes de despesa amb finançament afectat 0,00   
    b) Incorporació de romanents per expedients de 
modif.     
        de crèdit tramitats l'últim trimestre, per 
tractar-se     
        de despeses que estan en fase "D", o per ser      
        inversions finançades amb recursos propis. 179.213,58   
    c) Despeses realitzades pendents d'aplicar a      
       a pressupost  (#413) 0,00   
    d) Devolucions d'ingressos pendents d’aplicar a      
        Pressupost a 31/12/2016 0,00   
    e) Compliment de la Llei de morositat (pagament      
        a 30 dies) Obligacions reconegudes pendents      
         de pagament a 31/12/2016 862.024,24   
    f) RT per a desp.grals afectat a cobrir deute 0,00   
ROMANENT DE TRESORERIA DESP GRALS DE LLIURE 
DISPOSICIÓ 360.557,17 

 
Segon.- Donar compte del resultat de la liquidació al Ple del Consell Comarcal de 
conformitat amb allò que assenyala l’article 193.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s'aprovà el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

Ripoll, 22 de març de 2017//El president, Joan Manso i Bosoms” 

El Ple en queda assabentat. 
 
 
4. DONAR COMPTE DEL DECRET D’INCORPORACIÓ DE 
ROMANENTS DEL 2016 AL PRESSUPOST 2017 
 
En data 14 de març de 2017, s’ha dictat el Decret de presidència que es 
transcriu a continuació: 
 
 

“DECRET DE PRESIDÈNCIA 
 
D’acord amb la base 12 de les d’execució del Pressupost per a l’exercici 2017, 
la Presidència del Consell Comarcal, previ informe de la intervenció, dictarà el 
decret de modificació de crèdits per incorporació de romanents, que també 
detallarà els ingressos afectats i compromisos d’ingrés que hagin de finançar-
los. 
 
Atès el que estableix l’article 182 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, i els articles 47 i 48 del Reial Decret 500/1990. 
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Vist l’informe de la Intervenció i en ús de les atribucions que em confereix la 
vigent legislació, Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que aprova el 
Text Refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya,  
 
RESOLC 
 
Primer.-  Aprovar l’expedient de modificació de crèdit nº 4 d’incorporació de 
romanents de crèdit del pressupost de l’exercici 2016, per un import total de 
409.629,75 euros segons el següent detall.   
 
 

Exer. Org. Fun. Eco. Descripció   Document import 

2016 05 422 6220107 ADQUISICIÓ EQUIPAMENT NAU TRANSICIÓ   A 132.500,00 
2016 45 241   14300 Retrib.altre personal - SOC Xarxa impulsors PGJC 

2016 SOC002/16/00011 
  AD 916,17 

2016 51 459 6090016 DINAMITZACIÓ TERRITORIAL-2016   A 97.000,00 

        TOTAL 
  

230.416,17 
 

Exer. Org. Fun. Eco. Descripció assentament Document import 

2016 22 459 21000 Exp. Modif. Crèdit nº21 4t-trim  Itinerànnia 2016: 
20,477,96 - 2,724,28) 

MC 17.753,68 

2016 11 241 14300 
Retrib.altre personal - SOC Joves en pràctiques 
2016/JENP/SPOO/0112 

AD 32.095,94 

2016 11 241 16000 
Seguretat Social - SOC Joves en pràctiques 
2016/JENP/SPOO/0112 

RC 9.938,63 

2016 45 241 14300 
Retrib.altre personal - SOC Xarxa impulsors PGJC 2016 
SOC002/16/00011 

AD 7.148,47 

2016 45 241 16000 
Seguretat Social - SOC Xarxa impulsors PGJC 2016 
SOC002/16/00011 

RC 2.245,74 

2016 11 912 48000 Assignacions grup comarcal PSC - PC A 454,50 

2016 11 912 48000 Assignacions grup comarcal ERC - AM A 1.060,50 

2016 11 912 48000 Assignacions grup comarcal CUP - PA A 454,50 

2016 11 912 48000 Assignacions grup comarcal MES A 606,00 

2016 11 920 21300 
SOMASRSA, instal·lació escomesa i comptador contra 
incendis 

AD 1.575,59 

2016 11 920 21600 RENOVAT, Manteniment SAI  AD 363,00 

2016 11 920 22602 LIVE FM, inserció de publicitat en ràdio AD 302,50 
2016 11 924 48000 AMPA IES ABAT OLIBA, ACT. EXTRAESCOLARS 

EDUCATIVES 
AD 200,00 

2016 11 924 48000 AMPA IES ABAT OLIBA, TALLERS ANTIBULLYNG AD 150,00 

2016 11 924 48000 RANDELLARIES, II CONTRAPASSADA ITINERANT 
CATALUNYA 

AD 200,00 

2016 11 924 48000 TRADICAT, CLOENDA 50 ANYS FLAMA CANIGÓ COLL 
D'ARES 

AD 300,00 

2016 11 924 48000 ZER VALL DEL TER, SORTIDES COHESIÓ SOCIAL AD 150,00 

2016 11 924 48000 FUNDACIÓ ONCOLLIGA, 12ena. Travessa Vallter-Núria AD 300,00 

2016 11 924 48000 UE CAMPRODON, Torneig Vila Riera AD 400,00 

2016 11 924 48000 FUNDACIÓ ESPORTIVA CAMPRODON, Activitats 
Fundació 

AD 200,00 

2016 11 924 48000 EVA MARTÍNEZ, Marxa Parc capçaleres Ter i Freser AD 300,00 

2016 11 924 48000 COUNTRY CLUB HÍPIC RIPOLLÈS, Raid Comte Arnau AD 400,00 

2016 11 924 48000 EUDALD FAJULA, Edició llibre AD 150,00 

2016 11 924 48000 CORAL CAMPRODON, Ajut XVè Aplec Coral AD 400,00 

2016 11 924 48000 SIN JOAN TRIADÚ, Activitat Escola de neu AD 621,00 

2016 11 924 48000 ESCOLA DR. ROBERT, Projecte esquí cicle mitjà AD 337,00 
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2016 11 924 48000 ESCOLA DR. ROBERT, Projecte muntanya, neu i 
emprenedoria 

AD 376,00 

2016 11 924 48000 ESCOLA MARE DE DÉU DE NÚRIA, Esquí a cicle 
superior 

AD 165,00 

2016 11 929 46200 AJ. RIPOLL, Consums planta primera centre formatiu AD 3.000,00 

2016 12 931 22799 AUDITORIA I CONTROL, AUDITORS, SLP, Auditoria 
Consorci Recaptació 

AD 3.780,00 

2016 12 931 22799 AUDITORIA I CONTROL, AUDITORS, SLP, Auditoria 
Agència Desenvolupament 

AD 3.150,00 

2016 21 1623 22799 COP GERMANS MARTY, SA, Treballs manteniment 
abocador Ripollès-3 

AD 9.231,63 

2016 3 1623 6230013 Comercial Pirene, instal·lació corró premsor de 
voluminosos 

AD 2.999,63 

2016 30 943 46700 Agència de Desenvolupament del Ripollès, intercanvi 
experiència regional 

AD 2.000,00 

2016 30 943 46700 Agència de Desenvolupament del Ripollès, aportació taxa 
turística 

AD 18.381,53 

2016 4 924 4800015 Associació concurs gossos atura Ribes, ajut 53è concurs AD 100,00 

2016 41 231 46700 Consorci de Benestar Social del Ripollès, ajut compra 
aliments 

AD 6.000,00 

2016 41 231 46700 Consorci de Benestar Social del Ripollès, ajut atenció 
infància 

AD 5.000,00 

2016 41 943 46700 Consorci de Benestar Social del Ripollès, previsió 
aportació 2016 

AD 8.399,00 

2016 44 3261 48000 ZER VALL DEL TER, Cooperació en activitats escolars AD 679,00 

2016 44 3261 48000 ZER COMTE ARNAU, Cooperació en activitats escolars AD 321,00 

2016 51 1351 21000 COP GERMANS MARTY, SA, Manteniment camí accés 
refugi d'animals 

AD 2.541,00 

2016 51 1351 21200 Construccions Campdevànol 96, SL, Zona esbarjo refugi 
d'animals 

AD 5.242,93 

2016 51 920 15000 PERSONAL, incentiu de productivitat AD 1.200,00 

2016 11 920 6260016 FONERIA RIPOLLESA, Adquisició equips informàtics AD 3.002,91 

2016 11 920 6410016 
FONERIA RIPOLLESA, Adquisició aplicacions 
informàtiques 

AD 5.412,02 

2016 4 920 6410015 
SERVEIS D'INTERNET JAVAJAN, Disseny i creació 
pàgina web 

AD 4.838,79 

2016 4 920 6410015 
FONERIA RIPOLLESA, Adquisició aplicacions 
informàtiques 

AD 9.361,21 

2016 51 151 6260016 
FONERIA RIPOLLESA, Adquisició aplicacions 
informàtiques 

AD 1.924,88 

2016 51 450 6260016 FONERIA RIPOLLESA, Adquisició aplicacions 
informàtiques 

AD 4.000,00 

  TOTAL 179.213,58 

 
 
Aquesta incorporació de total 409.629,75 euros es finançarà amb romanent 
líquid de tresoreria per a despeses generals per import de 1 
 
79.213,58 euros i amb romanent líquid de tresoreria per a despeses amb 
finançament afectat per import de 230.416,17 euros.   
Els romanents de crèdit s’incorporaran a l’estat de despeses del pressupost 
2017. 
 
Ho mano i ho signo//Ripoll, 14 de març de 2017//El president,Joan Manso i 
Bosoms//Davant meu, la secretària acctal, Marta Arxé Llagostera" 
 
El Ple en queda assabentat. 
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5.1. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE LA INTERVENCIÓ RELATIU AL 
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, EN 
RELACIÓ A LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2016. 
 
 
Es dóna compte de l’informe núm. 29/2017, emès per la Interventora de la 
corporació en data 27 d’abril de 2017, el qual és del contingut literal 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.  
 
L’Ordre  HAP/2105/2012 estableix en l’article 4 que la remissió de la 
informació econòmic-financera 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) 

 
 
Conclusions 

 
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 corresponent a la liquidació 
del pressupost de 2016, el passat 24 d’abril de 2017. 
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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/   
 
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 la liquidació del pressupost  
 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 

 
 

Ingressos Despesa Ajustaments per operacions Necessitat
Entitat no financers no financera pròpia Entitat internes de Finançament

CCR 7.253.592,19 7.049.961,90 196.484,39 -3.721,83 396.392,85
CSRCR 983.592,84 926.133,53 0,00 -12.374,27 45.085,04

ADR 1.387.657,36 1.302.208,17 5.619,88 10.740,96 101.810,03

TOTALS 9.624.842,39 9.278.303,60 202.104,27 -5.355,14 543.287,92

 
 

CAPACITAT / NECESSITAT FINANÇAMENT DE LA CORPORACIÓ LOCAL 543.287,92

 
Informe del nivell de deute viu a 31-12-2016 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 33.928,87 0,00 440.388,38 0,00 0,00 0,00 0,00 474.317,25

TOTALS 33.928,87 0,00 440.388,38 0,00 0,00 0,00 0,00 474.317,25
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TERCER.- 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 
326.726,44 €. 
 
 
QUART.- La liquidació del pressupost 2016 del Consell Comarcal del Ripollès, 
ha estat aprovada per Decret del President de data 22 de març de 2017.  En 
aquest expedient també s’hi contenen els informes preceptius d’intervenció 
núms 25, 26 i 27. 
 
 
CINQUÈ.- Tot i que la normativa no exigeix de manera específica l’elaboració 
d’un informe de la tramesa de dades al MINHAFP, 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, 27 d’abril de 2017// La interventora, Montserrat Miarons i Serra.” 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
5.2 DONAR COMPTE DE L’INFORME DE LA INTERVENCIÓ RELATIU 
AL 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, EN 
RELACIÓ ALS MARCS PRESSUPOSTARIS 2018-2020. 
 
 
Es dóna compte de l’informe núm. 11/2017, emès per la Interventora de la 
corporació en data 9 de març de 2017, el qual és del contingut literal següent: 
 

INFORME 
 
L’article 5è de Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera  -en endavant LOEPSF- publicada al BOE núm. 103, de data 
30 d’abril de 2012, assenyala que l’elaboració dels Pressupostos de les 
Administracions Públiques i resta de subjectes compresos en l’àmbit d’aplicació 
d’aquesta Llei s’enquadrarà en un marc pressupostari a mig termini, compatible amb el 
principi d’anualitat pel qual es regeix l’aprovació i execució dels Pressupostos, de 
conformitat amb la normativa europea. 
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L’article 29 del mateix text legal –en la seva redacció actual donada per la Llei 
Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector 
públic-  obliga a les administracions públiques a elaborar un pla pressupostari a mig 
termini que s’inclourà en el Programa d’Estabilitat, en el qual s’emmarcarà 
l’elaboració dels Pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una programació 
pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic 
i de conformitat amb la regla de despesa. 
 
El pla pressupostari a mig termini comprendrà un període de tres anys. 
 
El  pla pressupostari contindrà, entre altres paràmetres: 
 

a) Els objectius d’estabilitat pressupostària i del deute públic de les respectives 
Administracions Públiques. 

 
b) Les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses tenint en 

compte tant la seva evolució tendencial - és a dir basada en polítiques no 
subjectes a modificacions- com l’ impacte de les mesures previstes per al 
període considerat. 

 
c) Els principals supòsits en els quals es basen dites projeccions d’ingressos i 

despeses. 
 

d) Una avaluació de com poden afectar les mesures previstes a la sostenibilitat a 
llarg termini de les finances públiques. 

 
Les entitats locals han de tenir en compte en l’elaboració dels Pressupostos les tres 
regles fiscals que sustenten els principis d’estabilitat i de sostenibilitat de la Llei 
Orgànica 2/2012: equilibri o superàvit estructural, límit a la ràtio del deute públic i 
regla de la despesa. 
 
Estabilitat pressupostària: l’article 11 de la LOEPSF estableix que l’elaboració, 
aprovació i execució dels Pressupostos i resta d’actuacions que afectin a les despeses o 
ingressos de les administracions públiques i resta d’entitats que formen part del sector 
públic es sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.  
 
Cap administració pública podrà incórrer en dèficit estructural -definit com el dèficit 
ajustat del cicle, net de mesures excepcionals i temporals- i les corporacions locals 
hauran de mantenir una posició d’equilibri o superàvit pressupostari. 
 
L’article 15 de l’assenyalada Llei Orgànica estableix que el Govern, a proposta del 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, fixarà l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària en termes de capacitat o necessitat de finançament d’acord amb la 
definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals i 
l’objectiu del deute públic. 
 
Pel que fa a l’objectiu d’estabilitat pressupostària del conjunt de les entitats locals per 
al trienni 2017 - 2019 es considera fixada la Capacitat (+) Necessitat (-) de 
finançament, SEC-95 en la forma següent: 
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2017 2018 2019 
0,0 0,0 0,0 

 
Deute públic: els límits d’endeutament aplicables a cadascuna de les entitats locals es 
recull en el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel RDLeg 
2/2004, de 5 de març. 
 
La Resolució de 16 de setembre de 2016 de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera, defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions 
d’endeutament de les  entitats locals i resta d’entitats, organismes i ens dependents. 
 
Regla de despesa i límit màxim de despesa no financera, d’acord amb l’article 15.5 de 
l’assenyalada Llei Orgànica  li correspon al  Ministeri d’Economia i Competitivitat 
elaborar periòdicament un informe de situació de l’economia espanyola. Aquest 
informe contindrà, entre altres informacions, la taxa de referència de creixement del 
producte interior brut a mig termini de l’economia espanyola, que limitarà la variació 
de la despesa de les administracions públiques.  
 
Segons l’últim acord del Consell de Ministres mitjançant el qual es fixen els objectius 
d’estabilitat pressupostària i de deute públic per al conjunt de les administracions 
públiques i de cadascun dels seus subsectors per al període 2017 - 2019 i el límit de 
despesa no financera del pressupost de l’estat per al 2017, de 12 de desembre 2016, 
s’estima per al període 2017 - 2019 com a límits l’ 2,1; 2,3; i 2,5 respectivament. Per 
altra part, al no disposar-se d’informació sobre el límit de variació previst en el 2020,  
 
 
i fins i tant no es conegui el mateix, s’aplica per defecte la taxa de l’últim any del 
període disponible. 2,5.  
 
Per tant, les taxes de referència de creixement del PIB de mitjà termini de l’economia 
espanyola per aplicar a l’evolució de la despesa computable seran: 
 

2017 2018 2019 2020 
2,1 2,3 2,5 2,5 

 
L’article 30 de la LOEPSF fixa que les corporacions locals aprovaran un límit màxim 
de despesa no financera, coherent amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la regla 
de despesa, que marcarà el sostre de l’assignació de recursos dels seus Pressupostos. 
 
D’acord amb aquestes consideracions s’han elaborat el pla pressupostari per al trienni 
2018 – 2020  en el qual s’emmarca l’elaboració dels pressupostos anuals, i a través del 
qual es garanteix una programació pressupostària coherent amb els objectius 
d’estabilitat pressupostària i de deute públic i de conformitat amb la regla de despesa. 
 
Les dades del pla pressupostari per al trienni 2018 – 2020 són les que s’han tramès al 
MINHAFP s’adjunten a l’annex que consta a l’expedient.   
 
La presentació de les dades al MINHAFP s’ha realitzat dins el termini establert, en 
data 15 de març de 2017. 
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Conclusions 
 
ÚNIC.- S’informa favorablement el Pla pressupostari elaborat a mig termini pel 
període  2018-2020, i la proposta d’aprovació  dels límits màxims de despesa no 
financera dels pressupostos d’aquest Consell per als exercicis 2018 a 2020, que es 
basen en una programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat 
pressupostària i de deute públic i de conformitat amb la regla de despesa. 
 
 
Ripoll, 9 de març de 2017// La interventora, Montserrat Miarons i Serra.” 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
5.3 DONAR COMPTE DE L’INFORME DE LA INTERVENCIÓ RELATIU 
AL 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, 
CORRESPONENT A L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 1R TRIMESTRE 
2017 

 
 
Es dóna compte de l’informe núm. 24/2017, emès per la Interventora de la 
corporació en data 27 d’abril de 2017, el qual és del contingut literal 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 
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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 econòmic-financera 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) 

 
Conclusions 

 
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 
primer trimestre de 2017, el passat 27 d’abril de 2017. 
 
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/   
 
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 1r trimestre 2017 en termes 
consolidats,  així com els càlculs i ajustos efectuats que han estat presentats al 
MINHAFP, són els que es resumeixen a continuació. 

 
 Informe Avaluació - Resultat Estabilitat Pressupostària del Grup Administració 
Pública 

 
ENTIDAD Ingrés no 

financer 
Despesa 

no 
financera 

Ajustos 
pròpia 
entitat 

Ajustos 
operac.intern

es 

Capaç/nec
es.  

finançamen
t 

Consell 8.160.279, 7.980.409, 0,00 -4.051,96 175.818,29 
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C.Ripollès 94 69 
C.Serv.Recapt
ac C-R 

970.000,00 968.700,00 0,00 0,00 1.300,00 

Agència 
Desenv.Rip. 

1.159.433,
60 

1.116.161,
43 

-
1.762,2

0 

8.916,07 50.426,04 

 
CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT DE LA CORPORACIÓ 

LOCAL   227.544,33 
 
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 0,00 0,00 398.954,45 0,00 0,00 0,00 0,00 398.954,45

TOTALS 0,00 0,00 398.954,45 0,00 0,00 0,00 0,00 398.954,45

 
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 MINHAFP corresponents al PMP del 1r trimestre 
2017 són les que segueixen: 

 
RÀTIO PERÍODE

RÀTIO OPERACIONS MIG
OPERACIONS PENDENTS PAGAMENT

ENTITAT PAGADES PAGAMENT TRIMESTRAL
Consell Comarcal del Ripollès 4,70 -0,77 1,00
Consorci Servei Recaptació Cerdanya-Ripollès -19,68 -13,32 -17,01
Agència de Desenvolupament del Ripollès 74,77 2,89 58,85

16,87PERÍODE MIG DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS (PMP)........................

 
QUART.- De l’anàlisi de les dades es desprèn que a nivell consolidat i fins al 
primer  trimestre de 2017  es compleix l’objectiu d’Estabilitat  Pressupostària, 
donat que la Corporació obté una capacitat de finançament global de 
227.544,33 €. 
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També es compleix l’objectiu de Sostenibilitat Financera a nivell consolidat; la 
corporació presenta un PMP global de 16,87 dies i per tant no supera el màxim 
establert per la normativa vigent de 30 dies. 
 
No obstant, cal destacar que a nivell desagregat, l’Agència de 
Desenvolupament del Ripollès sobrepassa aquest límit màxim, i situa el seu 
PMP, en el 1r trimestre, en 58,85 dies.  En el 4t i 3r trimestre del 2016 també 
sobrepassava aquest límit, que se situava, respectivament, en 43,65 dies i en 
48,18 dies. 
 
 
En conseqüència, es recomana tenir en compte la Nota informativa sobre el 
règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici 2016, que estableix 
que en cas de que el PMP superi el termini de 30 dies, cal actualitzar el pla de 
tresoreria previst a l’article 13.6 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril.  En 
l’actualització del pla de tresoreria cal incloure-hi mesures de sanejament i de 
gestió que han de fer referència a la reducció de despeses, l’increment 
d’ingressos o a la gestió de cobraments i pagaments.  L’actualització del pla de 
tresoreria ha de ser aprovat per l’òrgan competent per adoptar aquestes 
mesures.   
 
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, 27 d’abril de 2017//La interventora,Montserrat Miarons i Serra.” 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
6. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE LA INTERVENCIÓ EMÈS EN 
COMPLIMENT DE L’ARTICLE 218 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI 
REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS 
 
 
Es dóna compte de l’informe emès per la Interventora de la corporació en data 
24 d’abril de 2017, en compliment de l’article 218 del Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, el qual és del contingut literal següent: 
 
 

“INFORME 
 
Fonaments jurídics 
 
L’art 218 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals disposa 
que l’òrgan interventor elevarà informe al Ple de totes les resolucions 
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adoptades pel president de l’Entitat Local contraries a les objeccions 
efectuades, així com un resum de les principals anomalies detectades en 
matèria d’ingressos.  Aquest informe atendrà únicament a aspectes i tasques 
pròpies de la funció fiscalitzadora, sense incloure qüestions d’oportunitat o 
conveniència de les actuacions que fiscalitzi. 
El contingut d’aquest apartat constituirà un punt independent en l’ordre del dia 
de la corresponent sessió plenària. 
Quan existeixin discrepàncies, el president de l’entitat local podrà elevar la 
seva resolució –en el cas del Consell- a la direcció General de Política 
Financera, Assegurances i Tresor del Departament d’Economia i Coneixement 
de la Generalitat de Catalunya, com a òrgan que té atribuïda la tutela 
financera. 
 
L’Acord del Ple de la Sindicatura de comptes de Catalunya del 3 de novembre 
del 2015, regula les regles de presentació davant la Sindicatura de Comptes, 
mitjançant procediment telemàtic, de la informació sobre els acords i les 
resolucions de les entitats locals contraries a les objeccions formulades pels 
interventors locals i les anomalies detectades en matèria d’ingressos, i també 
sobre els acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia. 
 
Conclusions 
 
Primer.- Durant l’exercici econòmic 2016 no s’han adoptat resolucions per part del 
President ni acords per part del Plenari que hagin estat contraris a les objeccions 
efectuades per la intervenció. 
 
Segon.- Que en el transcurs de l’exercici econòmic de 2016 no s’han detectat 
anomalies rellevants en matèria d’ingressos. 
 
Tercer.- Durant l’exercici econòmic 2016 no s’han adoptat resolucions per 
part del President ni acords per part del Plenari amb omissió del tràmit de 
fiscalització prèvia. 
 
Quart.- En data 27 d’abril de 2016 s’ha tramès telemàticament a la Sindicatura 
de Comptes de Catalunya, a través de la plataforma EACAT, i de conformitat 
amb els acords adoptats pel Ple de la Sindicatura, els fitxers que informen 
sobre els punts primer, segons i tercer de les conclusions. 
 
La interventora, Montserrat Miarons i Serra.” 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
S’incorpora la consellera Mariona Baraldés Cabarrocas a la sessió. 
 
 
7. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4 
REGULADORA DE LA TAXA PER L’ACTIVITAT ADMINISTRATIVA 
DE LLIURAMENT I TRACTAMENT DELS DOCUMENTS DEMANATS A 
INSTÀNCIA DE LES PARTS INTERESSADES 
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Antecedents de fet: 

En data 5 de maig de 2017, s’ha dictat Resolució de gerència proposant la modificació de 
l’Ordenança Fiscal núm. 4, reguladora de la taxa per l’activitat administrativa de 
lliurament i tractament dels documents demanats a instància de les parts interessades, a fi 
que s’hi inclogués una taxa en concepte de drets d’examen. 

 
Fonaments de Dret: 
 
El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals 
reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-
se simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 
16.1 del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran 
com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i 
d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran 
de contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de 
complir  la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió 
dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
La Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  
l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que 
les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim 
d’organització i funcionament propi de cada Entitat. Aquesta previsió justifica 
la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que 
s’escaiguin,  una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals obeeixen al 
compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. 
 
S’ha emès per la intervenció l’estudi de costos de 8 de maig de 2017, que posa 
de relleu que la taxa pels drets d’examen originarà un volum de liquidacions i, 
conseqüentment de drets reconeguts suficient per cobrir les despeses 
necessàries per a la prestació del servei i que es dedueix que els ingressos 
previsibles no excedeixen dels costos derivats de la prestació del servei, tal com 
determina l’article 24.2 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Consta a l’expedient l’informe de la Secretaria referent al procediment a seguir. 
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El Consell d'Alcaldes ha d’emetre dictamen previ a la resolució definitiva de les 
ordenances fiscals, de conformitat amb el que disposa l’article 9.1.b) del 
Reglament regulador del Consell d’alcaldes i alcaldesses de la comarca del 
Ripollès. 
 
Correspon al Ple del Consell Comarcal l’aprovació de les ordenances, de 
conformitat amb el que disposa l’article 14.2.c) del Decret legislatiu 4/2003, de 
4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Organització 
Comarcal del Catalunya. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la  
Gestió el Ple aprova, amb els vots a favor de 17 consellers i l’abstenció de les 
conselleres del PSC-CP i CUP-PA,  els acords següents: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació l’Ordenança Fiscal núm. 4, 
reguladora de la taxa per l’activitat administrativa de lliurament i tractament 
dels documents demanats a instància de les parts interessades, que haurà de 
regir per a l’exercici 2017 i següents. 
 
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2017 i següents la 
modificació de l’article 5è de Ordenança fiscal núm. 4, amb la introducció d’un 
apartat 5, en el sentit següent: 
 
“5. Drets d’exàmens 
 
5.1. Inscripció per proves selectives per a places del grup A1 i A2.....40,00 € 
5.2. Inscripció per proves selectives per a places del grup B..............30,00 € 
5.3. Inscripció a proves selectives per a places dels grups C1, C2 i AP...25,00 € 
 
Les persones en situació d’atur, prèvia acreditació d’aquest fet i les persones 
discapacitades que presentin el certificat de reconeixement legal de disminució 
de mínim un 33%, estaran exemptes de pagament d’aquestes taxes de l’epígraf 
5.”  
 
Tercer.- L’acord d’aprovació definitiva d’aquesta modificació de l’Ordenança 
fiscal núm. 4 per a l’exercici de 2017, així com el text refós aprovat, seran 
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
 
Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de la corporació aquest acord 
d’aprovació provisional, així com el text complet de la modificació de 
l’Ordenança Fiscal núm. 4, reguladora de la taxa per l’activitat administrativa 
de lliurament i tractament dels documents demanats a instància de les parts 
interessades, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia 
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe o 
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 
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reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se 
presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
El President explica que aquest acord està relacionat amb la proposta 10 de 
l’ordre del dia, de modificació de la relació de llocs de treball i de la plantilla i 
amb l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació. A les convocatòries de llocs de 
treball s’hi solen presentar moltes persones i la seva preparació i celebració 
genera una sèrie de despeses a la corporació que es pretén que es cobreixin amb 
la taxa. Aquesta taxa d’exàmens no estava prevista fins ara, la tenen gairebé 
totes les corporacions i, d’alguna manera pretén filtrar que es presentin als 
exàmens aquelles persones que hi tinguin un interès real.  
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb els 17 vots a favor dels consellers 
dels grups CIU, MES i ERC-AM i amb les abstencions de les conselleres dels 
grups PSC-CP i CUP-PA- 
 
 
8. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA PER A OPERACIONS DE 
TRESORERIA PER ALS AJUNTAMENTS DE MENYS DE 1.000 
HABITANTS DEL RIPOLLÈS 2017 I DEL CORRESPONENT CONVENI 
 
 
El Consell Comarcal del Ripollès (CCR), d’acord amb el que disposa l’article 
28.1 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, li correspon prestar 
assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis. 
  
En l’actual situació financera, els ajuntaments petits tenen dificultats per 
accedir al crèdit a través de les entitats financeres. 
 
El CCR disposa en aquests moments i de forma extraordinària, d’una situació 
de tresoreria excepcional i amb la finalitat de donar liquiditat als Ajuntaments 
de menys de 1.000 habitants de la comarca del Ripollès, posa en marxa un Pla 
de Tresoreria que permeti als ajuntaments, cobrir temporalment la insuficiència 
de recursos líquids disponibles amb els quals fer front a les seves despeses. 
 
El CCR destinarà fins a 250.000 euros a l’atorgament de crèdits a curt termini, 
sense interès, per a necessitats de tresoreria dels ajuntaments de menys de 1.000 
habitants del Ripollès, amb càrrec al compte extrapressupostari 4140. 
 
Els ajuntaments que vulguin sol· licitar el préstec no poden tenir cap mena de 
deute vençut, que sigui líquid i exigible, amb el CCR.  
 
El pagament del préstec s’efectuarà en una sola vegada. 
 
La quantitat màxima per a cada Ajuntament serà de 30.000 €. En el cas que 
l’import global de les sol· licituds superi els 250.000 € es farà un repartiment de 
forma alíquota entre tots els ajuntaments sol· licitants. 
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El Consell Comarcal del Ripollès, exerceix per delegació la gestió i recaptació 
dels tributs locals dels municipis a través del seu ens instrumental, el Consorci 
Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès.  El reintegrament del préstec es farà el 
31 de desembre de 2017 mitjançant compensació amb el resultat de la 
liquidació de la recaptació de l’exercici 2017.  En aquest sentit, el Consorci 
Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès transferirà directament al Consell 
Comarcal del Ripollès l’import corresponent al crèdit concedit. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la 
Gestió, el Ple, per unanimitat, adopta els acords següents: 
 
Primer.- Aprovar el Pla per a "Operacions de tresoreria per als Ajuntaments de 
menys de 1.000 habitants del Ripollès 2017", consistent en l'atorgament de 
crèdits a curt termini per als ajuntaments de menys de 1.000 habitants de 
l’àmbit territorial del Ripollès. 
 
Segon.- Establir les condicions generals de participació i de gestió de la 
concessió de crèdits a curt termini que atorgui el Consell Comarcal del Ripollès 
(CCR) als ajuntaments de menys de 1.000 habitants del Ripollès dins del Pla 
per a "Operacions de tresoreria per als ajuntaments de menys de 1.000 habitants 
del Ripollès 2017",  les quals s'enumeren a continuació: 
 
1. Finalitat i destinataris: La finalitat d'aquest Pla es l'atorgament de crèdits a 
curt termini per a necessitats transitòries de tresoreria. 
Seran destinataris dels crèdits els ajuntaments de menys de 1.000 habitants del 
Ripollès. 
 
2. Responsable de la gestió: L’òrgan administratiu del CCR responsable de la 
gestió del present Pla serà l’Àrea de Cooperació Municipal. 
 
3. Dotació i distribució de recursos: El Pla per a "Operacions de tresoreria per 
als ajuntaments de menys de 1.000 habitants del Ripollès 2017", serà vigent 
durant l'any 2017 i es dota amb 250.000 EUR. 
 
Els ajuntaments de menys de 1.000 habitants del Ripollès poden sol· licitar fins 
a 30.000 €. 
 
El repartiment entre els ajuntaments es realitzarà en funció de les quantitats 
sol· licitades, si la suma total d'aquestes no arriba a exhaurir la quantitat total 
del Pla. 
 
En el cas que les sol· licituds superin els 250.000€, el repartiment s’efectuarà de 
forma alíquota entre els ajuntaments sol· licitants. 
 
El pagament del préstec s’efectuarà en una sola vegada. 
 
4. Gestió: 
a) Les sol· licituds de crèdit es podran realitzar durant els 15 dies següents a la 
publicació del corresponent anunci al BOP, mitjançant instància, on es 
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justificaran les circumstàncies que la motiven; signada per la presidència de 
l’Ajuntament o representant competent i anirà adreçada a la Presidència del 
CCR. 
b) Correspon al Consell de Govern del CCR adoptar, de manera motivada, 
l'acord de concessió o denegació de les sol· licituds presentades. 
c) Per tal que la concessió dels crèdits a curt termini es faci efectiva, es 
requereix que els ens beneficiaris, formulin de manera expressa l’acceptació per 
òrgan competent, total o parcial, dels crèdits concedits; manifestin la seva 
conformitat amb tots els termes i condicions de concessió establerts en el marc 
d'aquest Pla i certifiquin que l’operació compleix les condicions de l'article 5 de 
l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela 
financera dels ens locals. L’acceptació per part del beneficiari serà condició de 
l’eficàcia de la concessió del crèdit. Aquesta acceptació s’ha de notificar al 
CCR en el termini màxim d’un mes des de la seva comunicació. Passat el 
termini d’un mes sense rebre notificació de l’acceptació, s’entendrà que el 
beneficiari ha renunciat al crèdit i el CCR podrà deixar sense efecte l'esmentada 
concessió. 
d) Notificat l'acord d’acceptació, el CCR i l’Ajuntament beneficiari procediran 
a la formalització del crèdit mitjançant la signatura del corresponent conveni. 
f) Es realitzarà un únic pagament per la totalitat del préstec concedit després de 
la signatura del conveni. El pagament del préstec estarà condicionat a què 
l’Ajuntament no tingui cap deute vençut, que sigui líquid i exigible, amb el 
CCR.  
 
5. Condicions dels crèdits: 
a) El tipus d’interès serà del 0%. 
b) La duració del crèdit serà fins el 31 de desembre de 2017. 
c) El reintegrament del préstec es farà el 31 de desembre de 2017 mitjançant 
compensació amb el resultat de la liquidació de la recaptació de l’exercici 2017.  
En aquest sentit, el Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès 
transferirà directament al Consell Comarcal del Ripollès l’import corresponent 
al crèdit concedit. 
d) L’Ajuntament serà el responsable de comunicar l’operació de crèdit a l’òrgan 
de tutela financera de la Generalitat de Catalunya i de l’Estat espanyol. 
 
6. Garanties: Les quantitats no reintegrades en termini podran ser objecte de 
compensació per qualsevol lliurament que hagi d'efectuar el CCR a 
l’Ajuntament beneficiari. 
 
Tercer.- Autoritzar l’atorgament d’operacions de tresoreria als municipis fins a 
un import màxim de 250.000,00 EUR  que es comptabilitzarà a l’aplicació 
extrapressupostària 4140 del CCR. 
 
Quart.- Comunicar al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès, abans 
de l’1 de novembre de 2017,  les operacions de crèdit concertades amb els 
ajuntaments, especificant els imports concedits, de tal manera que puguin 
efectuar la compensació corresponent. 
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Cinquè.- Aprovar la minuta de conveni tipus que regula les operacions de 
tresoreria per als ajuntaments de menys de 1.000 habitants del Ripollès 2017, 
d’acord amb el text que es transcriu a continuació: 
 
"CONVENI ENTRE l’AJUNTAMENT DE [...] I EL CONSELL COMARCAL DEL 
RIPOLLÈS PER A LA REGULACIO DELS CRÈDITS ATORGATS EN EL MARC 
DEL PLA "OPERACIONS DE TRESORERIA PER ALS AJUNTAMENTS DE 
MENYS DE 1.000 HABITANTS 2017" 
 
D'una part, el/la Sr./a. [...], Alcalde de l’Ajuntament de, amb assistència del/la 
Sr./a. [...], secretari/ària de l’Ajuntament, degudament facultat per a la 
signatura d’aquest conveni per acord adoptat pel .......... en la seva sessió de 
data..... de ....... de 2017. . 
D'altra part, el Sr Joan Manso Bosoms, President/a del Consell Comarcal del 
Ripollès, assistit per la secretaria del CCR, degudament facultat per a la 
signatura d’aquest conveni per acord adoptat pel .......... en la seva sessió de 
data..... de ....... de 2017. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIO. 
 
Al Consell Comarcal del Ripollès (CCR), d’acord amb el que disposa l’article 
28.1 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, li correspon 
prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis. 
 
En l’actual situació financera, els ajuntaments petits tenen dificultats per 
accedir al crèdit a través de les entitats financeres. 
 
Amb la finalitat de donar liquiditat als Ajuntaments de menys de 1.000 
habitants de la comarca del Ripollès, el CCR posa en marxa un Pla de 
Tresoreria que permeti als ajuntaments, cobrir temporalment la insuficiència 
de recursos líquids disponibles amb els quals fer front a les seves despeses. 
 
El CCR destinarà fins a 250.000 euros a l’atorgament de crèdits a curt termini, 
sense interès, per a necessitats de tresoreria dels ajuntaments de menys de 
1.000 habitants del Ripollès, amb càrrec al compte extrapressupostari 4140. 
 
Per tot això, formalitzen aquest conveni, que es regira pels següents. 
 
PACTES. 
 
Primer. Objecte. 
L'objecte d'aquest conveni es regular les condicions del préstec concertat en el 
marc del PLA "OPERACIONS DE TRESORERIA PER ALS AJUNTAMENTS DE 
MENYS DE 1.000 HABITANTS 2017" 
 
Segon. Concessió. 
El CCR concedeix a l’Ajuntament de [...], un crèdit per un import de [...] EUR, 
amb un tipus d’interès del 0 %, fins al 31 de desembre de 2017. 
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Tercer. Acceptació. 
L’Ajuntament de [...]  accepta el crèdit esmentat i hi dona conformitat plena, 
com també a les condicions que el regulen. 
 
Quart. Lliurament. 
El CCR realitzarà un únic pagament de la totalitat del préstec concedit després 
de la signatura del present conveni. El pagament del préstec estarà condicionat 
a què l’Ajuntament de [...]   no tingui cap deute vençut, que sigui líquid i 
exigible, amb el CCR. 
 
L’Ajuntament de [...]  serà el responsable de comunicar l’operació de crèdit a 
l’òrgan de tutela financera de la Generalitat de Catalunya i de l’Estat 
espanyol, d’acord amb el que s’estableix a l’article 5 de l’Ordre 
EDF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela 
financera dels ens locals. 
 
Cinquè. Devolució. 
El reintegrament del préstec es farà el 31 de desembre de 2017 mitjançant 
compensació amb el resultat de la liquidació de la recaptació de l’exercici 
2017.  En aquest sentit, el Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès 
transferirà directament al Consell Comarcal del Ripollès l’import corresponent 
al crèdit concedit. 
 
Sisè. Garanties. 
Les quantitats no reintegrades en termini podran ser objecte de compensació 
per qualsevol lliurament que hagi d'efectuar el CCR a l’Ajuntament beneficiari. 
 
Sete. Règim jurídic i jurisdicció competent. 
Aquest conveni té caràcter administratiu. En cas de controvèrsia en la seva 
aplicació o interpretació, les parts es comprometen a intentar resoldre-ho per 
mutu acord, sens perjudici de la competència de la Jurisdicció Contenciosa-
Administrativa. 
 
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per duplicat i a un 
sol efecte en el lloc i la data que s'indiquen a continuació." 
 
Sisè.- Facultar expressament el president per a la signatura de tots aquells 
documents que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord. 
 
Setè.- Notificar aquest acord a tots els ajuntaments de menys de 1.000 habitants 
de la comarca del Ripollès. 
 
Vuitè.- Comunicar aquest acord al Consorci Servei Recaptació Cerdanya-
Ripollès, a la intervenció i a l’Àrea de Cooperació Municipal, als efectes 
oportuns. 
 
El President explica que en aquest cas es proposa un instrument del qual fins 
ara no e disposava que és el Pla per a "Operacions de tresoreria per als 
Ajuntaments de menys de 1.000 habitants del Ripollès 2017", consistent en 
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l'atorgament de crèdits a curt termini per als ajuntaments de menys de 1.000 
habitants de l’àmbit territorial del Ripollès i el corresponent conveni.  
 
Explica que una cosa és la liquidació i l’altra és la situació de tresoreria. Fins fa 
un temps no hagués estat possible aprova aquest pla, però ara sí, es disposa de 
romanent suficient, donat que la Generalitat ha pagat una sèrie de serveis que 
estaven pendents. Es vol que aquest romanent es destini a bestretes de fins a 
30.000 € per municipis de menys de 1000 habitants. 
  
Hi ha ajuntaments que ja li han manifestat els seu interès en acollir-s’hi. A 31 
de desembre els imports avançats es retornaran, com en qualsevol altra pòlissa, 
via compensació pel Consorci Servei Recaptació Cerdanya-Ripollès. S’haurà de 
formalitzar i subscriure el corresponent conveni. L’import màxim de què 
disposa el Consell per aquestes operacions de tresoreria és de 250.000 €. 
L’interès és el 0%. 
 
En cas que l’exercici vinent es mantingués aquesta situació, es mantindria el 
pla, però evidentment això a hores d’ara no es pot garantir. 
 
No hi ha cap consell comarcal més que faci aquesta operació. 
 
 
9. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA  RECTIFICACIÓ DE L'INVENTARI 
DELS BÉNS I DRETS A 31 DE DESEMBRE DE 2016 
 
Vista  la  rectificació  de  l'Inventari dels  béns  i  drets del Consell,  efectuada  de  
conformitat  amb  allò que  disposen  els articles 100  i concordants del Decret 
336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals; 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, el 
Ple, per unanimitat, adopta  l’acord següent: 
 
Primer.- Aprovar  la  rectificació  de  l'Inventari de  béns  i  drets del Consell Comarcal 
del Ripollès, amb referència a 31 de desembre de 2016. 
 
 
10. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA I DE LA 
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE LA CORPORACIÓ 
 
Relació de fets: 
 
En la plantilla d’aquesta corporació hi consta una plaça de personal funcionari 
del Grup C, subgrup C2, de l’escala d’administració general, i que es correspon 
al lloc de treball 76 F de la relació de llocs de treball de la corporació, de l’àrea 
de serveis a les persones, subàrea d’ensenyament. S’ha constatat que les 
funcions a desenvolupar per aquest lloc de treball es corresponen més amb les 
funcions del Subgrup C1, enlloc del Subgrup C2, en què aquesta plaça està 
classificada, fet pel qual cal adequar-la tant pel que fa a les funcions a 
desenvolupar, com els complements retributius, a una plaça del Grup C subgrup 
C1. 
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Així mateix, en la plantilla de la corporació hi consta una plaça de personal 
laboral del Grup C, subgrup C1, de l’escala d’administració general, i que es 
correspon amb el lloc de treball 26 L de la relació de llocs de treball de la 
corporació, de l’àrea de serveis a les persones, subàrea de cultura, salut i 
consum. Aquesta plaça actualment es troba vacant des de l’1 de gener de 2017 
amb motiu de la baixa voluntària de la persona assignada a la plaça. L’actual 
conjuntura de la corporació fan necessària l’existència d’una plaça del Grup A 
subgrup A2 a l’àrea de territori i sostenibilitat, fet pel qual es creu necessari 
modificar la plaça  vacant de C1 i el lloc de treball 26 L d’administratiu de 
l’àrea de serveis a les persones i reconvertir-la en una plaça d’A2  i lloc de 
treball 26 L de tècnic mitjà mediambiental, per necessitats conjunturals de la 
corporació. 
 
Fonaments jurídics: 
 
I.- L’article 69 del RDL 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprovà el Text 
refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, assenyala que la 
planificació dels recursos humans en les administracions públiques tindrà com 
objectiu contribuir a la consecució de l’eficàcia en la prestació dels serveis i de 
l'eficiència en la utilització dels recursos econòmics disponibles mitjançant la 
dimensió adequada dels seus efectius, la seva millor distribució, formació, 
promoció professional i mobilitat. 

 
II.- L'article 28 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova 
en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya 
en matèria de funció pública, la plantilla de personal és formada per les places 
que figuren dotades en els pressupostos, classificades en grups de cossos i, dins 
els grups, d'acord amb les escales de cada cos. També inclou el personal 
eventual i el laboral. 
 
III.- L’article 126.3 del RDL 781/1986, pel qual s’aprova el Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local, preveu que la modificació 
de les plantilles durant la vigència del Pressupost requerirà el compliment dels 
tràmits establerts per a la modificació d’aquell. 
 
IV.- L’article 27 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprovà el Reglament del personal de les entitats locals, assenyala que la 
plantilla es pot modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost durant 
l’any de la seva vigència, per respondre a l’establiment de nous serveis, per a 
l’ampliació, supressió o millora dels existents que no admetin demora per a 
l’exercici següent, com també si respon a criteris d’organització administrativa 
interna. 
 
Que un cop aprovada la modificació de la plantilla s’ha de publicar 
íntegrament, en el termini dels trenta dies següents, al butlletí oficial de la 
província i al DOGC, i se n’ha de trametre còpies a l’Administració de l’Estat i 
al Departament de Governació de la Generalitat. 
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Que la modificació de la plantilla no requereix la publicació de tota la plantilla 
sinó únicament de l’abast concret de la modificació esmentada. 
 
V.-L’article 129.3 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprovà el Text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, en 
concordança amb l’article 14 l) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, 
estableix que correspon al Plenari, entre altres, l’aprovació de plantilles i 
relacions de llocs de treball i llurs modificacions. 
 
VI.- El Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei dels ens locals preveu que l’elaboració de la relació de llocs 
de treball s’ha d’ajustar als criteris de racionalitat, economia i eficàcia. La  
modificació dels llocs de treball s’ha de justificar mitjançant una memòria 
explicativa. Per cada lloc de treball s’ha d’indicar almenys : 

a) La denominació del lloc de treball i el seu enquadrament orgànic. 

b) Les característiques essencials del lloc, incloent, si s’escau, les 
funcions específiques atribuïdes. 

c) Els requisits exigits per ocupar el lloc de treball. 

d) El complement de destí que tingui assignat i el seu nivell orgànic, 
com també, si s’escau, el complement específic corresponent. 

e) La forma de provisió del lloc. 

 
L’article 31.3 del Decret 214/1990 assenyala que quan es procedeixi a fer una  
modificació de la relació de llocs de treball que respongui a criteris 
d’organització administrativa interna, com ara és el cas, caldrà justificar la 
definició dels llocs de què es tracti. 
 
L’article 32 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals estableix que la relació de 
llocs de treball l'ha d'aprovar el ple de la corporació, així com les modificacions 
que es produeixin. L'apartat 2 d'aquest precepte disposa que les relacions de 
llocs de treball són públiques i poden ser consultades en períodes d'exposició 
pública del pressupost anual o de les seves modificacions, en la forma que cada 
entitat local tingui establerta. 
 
La modificació es considerarà definitivament aprovada si durant el citat termini 
no s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el ple disposarà d’un termini 
d’un mes per resoldre-les. Ateses les al· legacions presentades i informades 
aquestes, si escau, el ple de la corporació aprovarà definitivament la 
modificació de la relació de llocs de treball. 
 
El període d’exposició pública de la modificació de la relació de llocs de treball 
serà de 20 dies, en aplicació del previst en l’article 86.2 de la Llei  30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del 
procediment administratiu comú. 
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la 
Gestió, el Ple, per unanimitat, adopta els acords següents: 
 
Primer.  Aprovar la modificació de la plantilla del personal d’aquesta 
corporació consistent en la modificació d’una plaça de personal funcionari, 
escala administració general del Grup C subgrup C2 que canvia al subgrup C1, i 
la modificació d’una plaça de personal laboral, escala d’administració general,  
del Grup C subgrup C1 que canvia a l’escala d’administració especial, del Grup 
A subgrup A2, en la forma que tot seguit es detalla: 
 

PLANTILLA DE FUNCIONARIS DE CARRERA 

NOMBRE 
DE 

PLACES 
DOTADES 

AL 
PRESSUP

OST 

 
 
 

GRU
P 

II. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL 
  

   
   

II.2  SUBESCALA ADMINISTRATIVA 3 C1 

II.3  SUBESCALA AUXILIAR 0 C2 
   

   
 
 

PLANTILLA PERSONAL LABORAL 

NOMBRE  
DE 

PLACES 
DOTADES 

AL  
PRESSUP

OST 

 
 
 

GRUP 

   

I. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL 
  

   
I.1  ADMINISTRATIU/VA  5 C1 

 
 
 
II. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 

  

 
II.1 SUBESCALA TÈCNICA 

  

   
         II.1.1  TÈCNIC MIG 2 A2 
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Segon.- Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball del Consell 
Comarcal del Ripollès, consistent en la modificació dels llocs de treball 76F i 
26L, tal i com es detalla en documents annexos, amb el contingut funcional, les 
condicions retributives i el perfil competencial establerts en les fitxes dels llocs 
de treball que integren la relació de llocs de treball i que també s’acompanyen 
d’annexos a aquest acord. 

  

 MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL       

       
Lloc de treball C G Escala   CD CE Observacions 

Personal funcionari 
Administratiu 76F C1 AG 14 7.491,23   

Personal laboral 
Tècnic mig 
mediambiental 

26L A2 AE 16 3.493,00   

 
Tercer. Aprovar les retribucions bàsiques i complementàries fixes i periòdiques 
que ha de percebre el personal afectat per les presents modificacions durant 
l’any 2017 en la forma i quanties individualitzades que figuren detallades en 
l’expedient tramitat a l’efecte. 
 
Quart. Publicar un anunci de la modificació de la plantilla del Consell 
Comarcal en el termini dels trenta dies següents, en el butlletí oficial de la 
província i en el DOGC, i se n’ha de trametre còpies a l’Administració de 
l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat. 
 
Cinquè. Publicar un anunci de la modificació de la relació de llocs de treball en 
el butlletí oficial de la província i en el DOGC  i exposar-lo al públic durant el 
termini de vint dies, des de la darrera publicació al BOP o al DOGC. En cas que 
no es produeixin al· legacions durant el període d’exposició pública, l’acord 
esdevindrà definitiu. 
 
 
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL RESERVATS A PERSONAL LABORAL 
 
ENQUADRAMENT ORGÀNIC A L'EFECTE D'IMPUTACIÓ DE CRÈDITS 
Àrea de territori i sostenibilitat 
 
DENOMINACIÓ DEL LLOC  
Tècnic mitjà mediambiental Codi: 26L 
 
DESCRIPCIÓ DEL LLOC 
Direcció tècnica, gestió, estudi, assessorament, proposta, control i execució de tots els 
serveis encomanats tècnics i administratius amb especial referència a l’àrea de territori i 
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sostenibilitat. 
 
CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC 
GRUP A2 
ESCALA Administració Especial 
SUBESCALA Tècnica 
CLASSE  
CATEGORIA  
 
FORMACIÓ ESPECÍFICA  
Grau en ciències ambientals o equivalent 
 
FORMA DE PROVISIÓ 
Concurs 
 
PERSONA ADSCRITA: 
 
RELACIÓ AMB LA CORPORACIÓ 
Laboral 
 
COMPLEMENTS RETRIBUTIUS ATRIBUÏTS AL LLOC DE TREBALL  
NIVELL DE COMPLEMENT DE DESTÍ:                                                      16 
IMPORT ANUAL DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC                                   3.493,00 
 
COMPLEMENTS RETRIBUTIUS PERSONALS DE LA PERSONA ADSCRITA 
INCENTIU PRODUCTIVITAT:  
 
OBSERVACIONS:  
 
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL RESERVATS A PERSONAL FUNCIONARI 
 
ENQUADRAMENT ORGÀNIC A L'EFECTE D'IMPUTACIÓ DE CRÈDITS 
Àrea de Serveis a les persones * Subàrea: Ensenyament  
 
DENOMINACIÓ DEL LLOC  
 Administratiu/va Codi: 76F 
 
DESCRIPCIÓ DEL LLOC 
Tasques administratives preparatòries o derivades de la gestió administrativa i encomanades, 
i per analogia art. 38 b) Decret 214/1990, de 30 de juliol. Control i suport en la inspecció de 
totes les activitats i serveis relacionats amb les delegacions fetes a favor del CCR pel 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Tasques inspectores en general. 
 
CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC 
GRUP C1 
ESCALA Administració General 
SUBESCALA Administrativa 
CLASSE  
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CATEGORIA  
 
FORMACIÓ ESPECÍFICA  
Batxillerat o equivalent. 
 
FORMA DE PROVISIÓ 
Concurs 
 
PERSONA ADSCRITA:  Vacant * Interí: Araní Cardoso Subiràs 
 
RELACIÓ AMB LA CORPORACIÓ 
Funcionarial  
 
COMPLEMENTS RETRIBUTIUS ATRIBUÏTS AL LLOC DE TREBALL  
NIVELL DE COMPLEMENT DE DESTÍ:                                                         14 
IMPORT ANUAL DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC                           7.491,23 
 
COMPLEMENTS RETRIBUTIUS PERSONALS DE LA PERSONA ADSCRITA 
INCENTIU PRODUCTIVITAT:  
 
OBSERVACIONS: 
 
El President explica que des del primer exercici d’aquesta legislatura hi ha un 
compromís de millorar determinades places de la corporació. S’ha detectat un desajust 
entre les funcions de determinades places i la seva classificació. Es fa aquesta 
modificació,  s’ha aprovat l’oferta pública i, amb posterioritat s’hauran de fer els 
processos selectius per a la provisió definitiva. 
 
Hi  ha altres places que requereixen aquesta operació, però la limitació legal no ho 
permet. 
 
Aquest esforç va associat a l’interès de resoldre el marc del conveni laboral. Fins ara no 
hi havia conveni i s’està fent un esforç per adherir-nos al conveni marc aprovat per la 
Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis. Estem en 
procés de nomenar els representants sindicals. Hi ha un interès en clarificar la situació 
laboral dels treballadors i el compromís de donar resposta a les seves inquietuds. 
 
 
11. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL DIA I HORA 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 que les sessions de la 
Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió es celebrarien amb periodicitat 
bimensual, el segon dimarts dels mesos imparells, a les 18 hores. 
 
El Ple, en la seva sessió de dada 8 de novembre de 2016, va acordar que les reunions de 
la Comissió informativa i de Seguiment de la Gestió es celebressin el segon dilluns dels 
mesos imparells, a les 20 hores.  
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Degut a què totes les reunions dels òrgans col·legiats de la corporació se celebren els 
dimarts, és necessari tornar a l’horari acordat en la sessió Plenària del dia 8 de setembre 
de 2015. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, el 
Ple, per unanimitat,  adopta els acords següents: 
 
Primer. Modificar el dia i hora de celebració de les sessions ordinàries de la Comissió 
Informativa i de Seguiment de la Gestió, que tindran lloc el segon dimarts dels mesos 
imparells, a les 18 h. 
 
Segon. Comunicar aquesta modificació a tots els membres de la Comissió informativa i 
de Seguiment de la Gestió. 
 
El President recorda que es va modificar el dia i hora de celebració de la 
Comissió informativa, per necessitats de la consellera Mariona Baraldés. Durant 
aquest temps s’ha vist que els consellers que alhora són regidors de 
l’Ajuntament de Ripoll també tenien problemes de coincidència de celebració 
de les reunions de diversos òrgans de les dues corporacions. Donat que la 
consellera ha renunciat al seu càrrec es torna al dia i hora previstos inicialment. 
 
 
12. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS 
ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ DE RUTES DEL ROMÀNIC 
 
Els Consells Comarcals del Bages, d’Osona i del Ripollès, juntament amb els 
ajuntaments de Manresa, Vic, Ripoll i Sant Joan de les Abadesses integren l’Associació 
de Rutes del Romànic amb l’objecte de promoure i donar a conèixer els valors artístics i 
culturals del Romànic i col·laborar amb institucions públiques i privades de cadascuna 
de les comarques que promoguin les mateixes finalitats dins el seu àmbit territorial.  
 
Aquesta Associació va ser inscrita en el Registre d’Entitats de la Generalitat de 
Catalunya segons Resolució de la Direcció General de data 4 de novembre de 2002.  
 
Els Estatuts de l’Associació van ser aprovat per la seva Assemblea General de data 20 
de març de 2002 i posteriorment van ser modificats el 30 de gener de 2008. Finalment, 
l’Assemblea General de l’Associació celebrada en data 29 de març de 2017, va aprovar 
la modificació dels Estatuts que consta en l’expedient. 
 
Les entitats locals poden constituir associacions d’àmbit estatal o autonòmic per a la 
protecció i promoció dels seus interessos comuns, a les quals se’ls aplicarà, a falta de 
normativa específica, la legislació estatal en matèria d’associacions. En aquest sentit, 
l’article 2.6 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret 
d’Associació, determina que les entitats públiques podran exercir el dret d’associació 
entre sí, o amb particulars, com a mesura de foment i recolzament, sempre que ho facin 
en igualtat de condicions davant d’aquests, amb l’objecte d’evitar una posició de domini 
en el funcionament d’una associació. Per altra banda, la disposició addicional cinquena 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, estableix que les 
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entitats locals poden constituir associacions, d’àmbit estat o autonòmic per a la 
protecció dels seus interessos comuns. 
 
Vist allò establert en el Decret 110/1996, de 2 d’abril, pel qual es regula el règim 
d’organitzacions dels ens locals de Catalunya i el registre corresponent, i atès allò 
establert en la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, 
relatiu a les persones jurídiques, i els seus estatuts; 
 
L’article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 
l’article 114 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, estableixen que correspon al Ple 
amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació la creació, modificació o dissolució de Mancomunitats o d’altres 
organitzacions associatives, així com l’adhesió a les mateixes i l’aprovació i 
modificació dels seus estatuts. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la 
Gestió, el Ple, per unanimitat, adopta els acords següents: 
 
Primer. Aprovar inicialment la modificació dels estatuts de l’Associació de Rutes del 
Romànic, aprovada per Assemblea de l’Associació en data 29 de març de 2017. 
 
Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils, 
mitjançant la inserció d’un anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i al 
tauler d’anuncis, als efectes que els interessats puguin presentar les al·legacions, 
objeccions, suggeriments i/o reclamacions que considerin convenient. 
 
Tercer. Disposar que transcorregut el termini d’informació pública sense que s’hagin 
presentat al·legacions, objeccions, suggeriments i/o reclamacions, l’acord es considerarà 
definitivament aprovat sense necessitat de posterior acord i sense perjudici de les 
al·legacions que es puguin presentar en qualsevol dels ens associats o a la mateixa 
associació. 
 
Quart. Comunicar a l’Associació de Rutes del Romànic i als seus membres l’adopció 
d’aquest acord, resolució per al seu coneixement i a l’efecte corresponent. 
 
El President passa la paraula al senyor Josep Coma, vicepresident quart i Conseller de 
l’Àrea de Cooperació Municipal i president de l’Associació de Rutes del Romànic. 
 
El senyor Coma explica que l’Associació Rutes del Romànic es proposa promoure i 
donar a conèixer els valors artístics i culturals del romànic en el tram que va des 
d’Osona, el Moianès, el Bages i Ripollès fins a l’àmbit transfronterer del  Departament 
dels Pirineus Orientals a la frontera francesa. 
 
La modificació d’Estatuts que es proposa pretén per una banda l’adaptació als canvis 
legals que s’han produït en matèria d’associacions i també per preveure l’entrada de 
nous socis com el Consell Comarcal del Moianès, la possible entrada dels Pirineus 
Orientals i els municipis per on passa la ruta, que són una quarantena. També es preveu 
la possible entrada de privats. 
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13. PROPOSTA DE SUPORT A L’ACORD D’ALCALDES PER A LA 
MILLORA DE LA CARRETERA B-402-GI-401-2 DE GUARDIOLA DE 
BERGUEDÀ A CAMPDEVÀNOL 
    
 
En data 27 de març de 2017, ha estat subscrit “l’Acord per a la millora de la carretera B-
402-GI-401-2 de Guardiola de Berguedà a Campdevànol” pels alcaldes dels municipis 
de Campdevànol, Gombrèn, La Pobla de Lillet i Guardiola de Berguedà, com a 
representants dels municipis directament afectats pel recorregut de la mencionada 
carretera B-402, GI-401/402, els presidents dels Consell Comarcals del Berguedà i el 
Ripollès, així com pels alcaldes dels municipis de Castellar de n’Hug, de Sant Julià de 
Cerdanyola, Bagà i Ripoll.  
 
L’objectiu de d’aquest document, que és obert a la incorporació d'altres territoris que 
s'hi vulguin afegir, és fer un front polític per reivindicar, amb una sola veu, que el 
Govern de Catalunya prioritzi la construcció i millora de la carretera que uneix 
Guardiola de Berguedà i Campdevànol (en el tram del Berguedà és la B-402 i, en el 
gironí, la GI-401/402), tot basant-se en l’argumentació dels antecedents històrics, 
econòmics, geogràfics i demogràfics que han unit les dues comarques des de temps 
immemorials, i en els valors estratègics que actualment poden representar per 
l’economia i el desenvolupament de les comarques de muntanya amb el que seria un 
hipotètic eix traçat des de la Garrotxa fins a la Cerdanya, amb totes les sinèrgies 
positives que d’ell se’n poden desprendre. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, el 
Ple, per unanimitat, adopta els acords següents: 
 
Primer.- Donar suport  a “l’Acord d’alcaldes per a la millora de la carretera B-402-
GI401-2 de Guardiola de Berguedà a Campdevànol”, subscrit, en data 27 de març de 
2017, pels alcaldes dels municipis de Campdevànol, Gombrèn, La Pobla de Lillet i 
Guardiola de Berguedà, com a representants dels municipis directament afectats pel 
recorregut de la carretera B-402, GI-401/402, pels presidents dels Consells Comarcals 
del Berguedà i el del Ripollès, així com pels alcaldes de Castellar de n’Hug, Sant Julià 
de Cerdanyola, Bagà i Ripoll. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als subscrivents, al President de la Generalitat de 
Catalunya i al Conseller de Territori i Sostenibilitat. 
 
El President passa paraula al vicepresident i alcalde de Gombrèn, senyor Eudald Picas. 
 
El senyor Eudald Picas explica que es tracta d’una reivindicació del territori molt antiga, 
que neix concretament el 1985. La reivindicació d’aquesta carretera que és un eix 
vertebrador del territori, va arrencar amb molta força, després va quedar morta i l’any 
92 es va tornar a revifar. Aquest acte suposa donar una nova empenta al projecte. 
 
 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 
14.  DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
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Es dóna compte dels Decrets dictats per la Presidència que es detallen a continuació: 
 
Decret de 14.02.17 Aprovació del plec de clàusules i convocatòria del procediment 

obert amb diversos criteris d’adjudicació per a la contractació de la 
pòlissa d’assegurança de protecció de riscos mediambientals de 
l’abocador comarcal Ripollès-3. 

Decret de 14.02.17 Contracte menor de servei d’autobusos per al projecte “Gaudeix tot 
l’any”. Any 2017. 

Decret de 14.02.17 Incoar expedient sancionador a l’empresa Casanova Hermanos, 
SA, per incompliment dels valors permesos pel Reglament 
regulador d’abocament d’aigües residuals a la comarca del 
Ripollès. 

Decret de 15.02.17 Proposta d’inscripció al registre d’instal·lacions juvenils de la 
Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, de les 
modificacions introduïdes per la casa de colònies Llar de Sant Pau 
de Sant Pau de Segúries. 

Decret de 15.02.17 Contracte menor de serveis per a l’edició de la guia sardanista del 
Ripollès. Any 2017. 

Decret de 16.02.17 Aprovar definitivament la nòmina del mes de gener per un import 
brut de 71.696,68 €. 

Decret de 27.02.17 Modificació de la resolució de les sol·licituds d’ajut de 
desplaçament per al curs 2016-2017 (Fase 3a). 

Decret de 28.02.17 Aprovació de les bases reguladores del procés selectiu d’un/a 
tècnic/a de joventut en règim laboral temporal d’interinitat, 
ajornada completa i constitució d’una borsa de treball. 

Decret de 01.03.17 Acceptació provisional de la subvenció de 1.065.110,76 €, per a 
l’operació Pla per a la promoció del turisme de natura al Ripollès, 
presentada en el programa FEDER. 

Decret de 02.03.17 Modificar l’objecte de la contractació de la treballadora de la 
corporació que, a més de la dinamització i informació de l’Oficina 
Jove del Ripollès també prestarà suport al servei de joventut de la 
corporació per que fa a les tasques de tècnica compartida dels 
ajuntaments de la Vall del Ter. 

Decret de 03.03.17 Modificació de la resolució de les sol·licituds d’ajut de menjador 
escolar per al curs 2016-2017 (fase 5). 

Decret de 06.03.17 Aprovar el pagament de les certificacions núm. 1, 2, 3, 4 i última 
de l'obra 2011/865, inclosa al PUOSC, titulada "Servei de càtering 
vinculat a institucions públiques", del Consorci Ripollès 
Desenvolupament, per un import total de 145.978,15 €. 

Decret de 06.03.17 Aprovar el pagament de les certificacions núm. 1, 2, 3, i última de 
l'obra 2012/1534, inclosa al PUOSC, titulada "Pavimentació dels 
carrers Isaac Albéniz i Sant Roc", de l’Ajuntament de Camprodon, 
per un import total de 111.804,00 €. 

Decret de 07.03.17 Contracte menor de serveis de prevenció de riscos laborals del 
personal del Consell Comarcal del Ripollès, any 2017. 

Decret de 08.03.17 Contracte menor d’obres d’instal·lació d’una via ferrada i camí 
equipat a la Roca de la Creu de Ribes de Freser. 

Decret de 13.03.17 Contracte menor de serveis per a la realització de les tasques de 
control de l’abocador Ripollè-3, durant l’any 2017. 
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Decret de 09.03.17 Aprovar l’oferta pública del Consell Comarcal del Ripollès per a 
l’exercici pressupostari de 2017, que comprèn les places vacants 
dotades pressupostàriament de personal laboral i funcionari, que 
corresponen a llocs de treball la provisió dels quals es preveu per 
aquest exercici.. 

Decret de 13.03.17 Autoritzar, disposar la despesa, reconèixer les obligacions relatives 
a les factures agrupades en la relació F/2017/5 d’import 11.428,57 
€ i ordenar el seu pagament. 

Decret de 13.03.17 Reconeixement de la gratuïtat per a l’ús dels serveis escolars de 
menjador i/o transport per al curs escolar 2016-2017 dels alumnes 
que es relacionen. 

Decret de 17.03.17 Aprovar definitivament la nòmina del mes de febrer de 2017. 
Decret de 21.03.17 Revisió de la resolució de la sol·licitud d’ajut de menjador escolar 

per al curs 2016-2017- fase 6. 
 
 

Decret de 21.03.17 Modificació de l’horari per increment de la prestació al municipi de 
Campdevànol del contracte menor de servei de dinamització dels 
parcs de salut i de les xarxes d’itineraris saludables de la comarca 
del Ripollès. 

Decret de 22.03.17 Classificació de les ofertes presentades al procediment obert amb 
diversos criteris d’adjudicació, de la pòlissa d’assegurança de 
protecció de riscos mediambientals de l’abocador comarcal 
Ripollès-3, any 2017. 

Decret de 22.03.17 Contracte menor de serveis de pòlissa d’accidents col·lectius per a 
les sortides previstes en el programa “Gaudeix tot l’any”, exercici 
2017. 

Decret de 24.03.17 Comunicar el canvi de titular de la casa de colònies les Coromines, 
a la Direcció General de Joventut. 

Decret de 24.03.17 Aprovar les bases reguladores del procés selectiu per a la 
contractació en règim laboral temporal d’interinitat d’un/a oficial 
de manteniment adscrit al Refugi d’Animals del Ripollès. 

Decret de 22.03.17 Aprovar definitivament la nòmina del mes de febrer i aprovar les 
retencions en concepte de Seguretat Social i renda de les persones 
físiques 

Decret de 23.03.17 Revisió de la resolució de la sol·licitud d’ajut de menjador escolar 
per al curs 2016-2017-Fase 2. 

Decret de 28.03.17 Designar el personal d’aquesta corporació que es relaciona per 
formar part com a membre del tribunal de valoració del procés de 
selecció d’una plaça d’agent de policia local de l’Ajuntament de 
Ribes de Freser. 

Decret de 28.03.17 Denegar a l’alumne que es relaciona la sol·licitud d’ajut de 
menjador escolar per al curs 2016-2017 (fase 7). 

Decret de 29.03.17 Contracte menor de serveis per al manteniment de l’equip 
d’alimentació elèctrica ininterrompuda per a l’equip UPS-10.000 
NX (30’) 

Decret de 29.03.17 Atorgament de subvenció a l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries 
per a la cooperació cultural en l’aplec comarcal sardanista. 

Decret de 29.03.17 Atorgament a diversos ajuntaments de la comarca de subvencions 
nominatives de concessió directa. 
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Decret de 31.03.17 Decret provisional d’admesos i exclosos en el procés de selecció 
d’un/a tècnic/a comarcal de joventut. 

Decret de 03.04.17 Designar el personal d’aquesta corporació que es relaciona per 
formar part com a membre del tribunal de valoració del procés de 
selecció d’un funcionari interí, arquitecte municipal, de 
l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries. 

Decret de 04.04.17 Adjudicació del procediment obert amb diversos criteris 
d’adjudicació de la pòlissa d’assegurança de protecció de riscos 
mediambientals de l’abocador comarcal Ripollès-3, any 2017. 

Decret de 07.04.17 Requerir a la titular de la casa de colònies Llar de Sant Pau de 
Segúries, per tal que en el termini de 3 mesos, esmeni les 
deficiències de la part expositiva del decret. 

Decret de 08.04.17 Contracte menor de serveis per a l’edició del tríptic informatiu del 
servei “Anem de festa amb bus”, per a l’any 2017. 
 

Decret de 11.04.17 Decret definitiu d’admesos i exclosos en el procés de selecció 
d’un/a tècnic/a comarcal de joventut. 
 

El Ple en queda assabentat. 
 
 
15. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
 
Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen a 
continuació: 
 
  
Resolució de 13.02.2017 Atorgament d’un permís anual d’abocament d’aigües residuals 

amb camió cisterna a l’abocador clausurat Ripollès-3. 
Resolució de 16.02.2017 Resolució d’atorgament d’un permís anual d’abocament 

d’aigües residuals a la depuradora de Ripoll-Campdevànol a 
l’empresa Rodi-Metro, SL. 

Resolució de 21.02.2017 Aprovació de la liquidació per la utilització del servei de neteja 
amb camió cisterna presentada per l’Ajuntament de Ripoll. 

Resolució de 21.02.2017 Atorgament d’un permís puntual d’abocament d’aigües residuals 
amb camió cisterna a la Sra. Xantal Jose Riba. 

Resolució de 22.02.2017 Denegar la sol·licitud de dia d’assumptes propis a la treballadora 
de la corporació que es relaciona. 

Resolució de 24.02.2017 Ordenació de pagament de la nòmina del mes de febrer, a efectes 
del dia 25 de febrer, per import de 55.917,73 euros. 

Resolució de 24.02.2017 Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer les obligacions 
relatives a les factures agrupades en la relació F/2017/1 d’import 
30.420,74 € i que conté 58 factures, amb càrrec a les diferents 
aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses del Pressupost 
vigent. 

Resolució de 24.02.2017 Atorgament de permís d’abocament d’un permís per a la 
utilització del servei de neteja amb camió cisterna al Sr. Genís 
Coll. 

Resolució de 21.02.2017 Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Molló per a l’elaboració 
de l’informe tècnic sobre la proposta de modificació de l’estació 
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depuradora de Can Gassiot II. 
Resolució de 28.02.2016 Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües residuals de 

l’empresa Soler & Palau Indústries SLU a la depuradora de 
Ripoll-Campdevànol. 

Resolució de 02.03.2016 Cedir a l’Agència de Desenvolupament del Ripollès la capa en 
format SHP dels camins i pistes forestals de la comarca, 
propietat del Consell Comarcal. 

Resolució de 02.03.2016 Atorgament d’un permís puntual d’abocament d’aigües residuals 
al representant del Mas Merolla de Gombrèn i aprovar 
l’autoliquidació provisional. 
 

Resolució de 08.03.2016 Atorgament d’un permís puntual d’abocament d’aigües residuals 
al representant de l’Estació de Muntanya Vall de Núria de 
Queralbs i aprovar l’autoliquidació provisional. 

Resolució de 08.03.2016 Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de les Llosses per a la 
redacció del Protocol d’Autocontrol i Gestió (PAG). 

Resolució de 14.03.2016 Anul·lar l’encàrrec de l’Ajuntament de Planoles per a la 
realització del projecte d’activitats del refugi Corral Blanc i 
acceptar l’encàrrec per a la redacció de la memòria valorada per 
canviar la instal·lació de calefacció i posar la instal·lació 
fotovoltaica al refugi Corral Blanc. 

Resolució de 03.02.2017 Aprovar l'expedient número 2/2017 de generació de crèdits per 
ingressos en la forma i contingut que es detalla. 

Resolució de 13.03.2017 Autoritzar, disposar la despesa, reconèixer les obligacions 
relatives a les factures agrupades en la relació F/2017/4 d’import 
23.269,92 € i ordenar el seu pagament. 

Resolució de 14.03.2017 Autoritzar el pagament de 400 € al treballador de la corporació 
que es relaciona en concepte de despesa de formació. 

Resolució de 21.03.2017 Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Molló per a l’elaboració 
de la memòria valorada per a les actuacions de millora de 
l’abastament d’aigua en alta del veïnat de Favars, que ascendeix 
a un total de 707,85 €. 

Resolució de 21.03.2017 Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Molló per a l’elaboració 
de la memòria valorada “Del Pla a l’Acció” per a la millora de 
l’eficiència energètica de l’enllumenat públic d’Espinavell, que 
ascendeix a un total de 299,48 €. 

Resolució de 22.03.2017 Atorgament d’un permís puntual i aprovació de la liquidació per 
la utilització del servei de neteja de clavegueram i instal·lacions 
de sanejament a la Comunitat de Propietaris del carrer 
Concepció Ducloux, 20 de Ripoll. 

Resolució de 23.03.2017 Atorgament d’un permís puntual i aprovació de la liquidació per 
la utilització del servei de neteja de clavegueram i instal·lacions 
de sanejament a la Comunitat de Propietaris del carrer Vista 
Alegre, 31 de Ripoll. 

Resolució de 23.03.2017 Atorgament d’un permís puntual i aprovació de la liquidació per 
la utilització del servei de neteja de clavegueram i instal·lacions 
de sanejament a l’establiment SF Integrals Girona, SL de Ripoll. 

Resolució de 23.03.2017 Atorgament d’un permís puntual i aprovació de la liquidació per 
la utilització del servei de neteja de clavegueram i instal·lacions 
de sanejament a la titular de la Masia Can Constans de Queralbs. 
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Resolució de 23.03.2017 Atorgament d’un permís puntual i aprovació de la liquidació per 
la utilització del servei de neteja de clavegueram i instal·lacions 
de sanejament a l’establiment Perpagol Hotelera, SA de Ripoll. 
 
 

Resolució de 23.03.2017 Atorgament d’un permís puntual i aprovació de la liquidació per 
la utilització del servei de neteja de clavegueram i instal·lacions 
de sanejament a la titular de la Masia Can Constans de Queralbs, 
per a buidar la fossa sèptica. 

Resolució de 23.03.2017 Atorgament d’un permís puntual i aprovació de la liquidació per 
la utilització del servei de neteja de clavegueram i instal·lacions 
de sanejament a la titular del Mas Bassaganya de Ripoll. 

Resolució de 24.03.2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de neteja 
de clavegueram i instal·lacions de sanejament del pas de la 
carretera del Riveral i de la carretera de Can Gassiot, a 
l’Ajuntament de Molló. 

Resolució de 24.03.2017 Aprovació de la liquidació per la utilització del servei de neteja 
de clavegueram i instal·lacions de sanejament, del pas de la 
carretera del Riveral i de la carretera de Can Gassiot, atorgat a 
l’Ajuntament de Molló.  

Resolució de 24.03.2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de neteja 
de clavegueram i instal·lacions de sanejament del carrer  
Fontalba, núm 17, a l’Ajuntament de Ribes de Freser. 

Resolució de 24.03.2017 Aprovació de la liquidació per la utilització del servei de neteja 
de clavegueram i instal·lacions de sanejament, del carrer  
Fontalba, núm 17, a l’Ajuntament de Ribes de Freser. 

Resolució de 27.03.2017 Resolució d’atorgament d’un permís puntual d’abocament 
d’aigües residuals amb camió cisterna, a la senyora que es 
relaciona per buida fossa sèptica del Camí ermita Sant Antoni, 
s/n del municipi de Sant Joan de les Abadesses. 

Resolució de 23.03.2017 Ordenar el pagament de la nòmina del mes de març, amb efectes 
del dia 25 de març. 

Resolució de 29.03.2017 Acceptar l’encàrrec de l’ajuntament de Gombrèn per a  
l’elaboració de l’informe de seguiment del PAES, inclòs en la 
convocatòria de la subvenció “del Pla a l’acció 2017” que 
ascendeix un total de 800 €. 

Resolució de 30.03.2017 Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Planoles per a 
l’elaboració de la memòria valorada per a fer el passeig des de la 
zona de l’aparcament de l’Alberg Pere Figuera fins el Pont de 
Nevà, que ascendeix a un total de 598,95 €. 

Resolució de 05.04.2017 Atorgament d’un permís anual d’abocament d’aigües residuals 
amb camió cisterna de Vigfa Residus, SLU. 

 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
16. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE CONSELL DE GOVERN 
CORRESPONENTS A LES SESSIONS CELEBRADES ENTRE ELS DIES 
7 DE MARÇ I 18 D’ABRIL DE 2017  
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Es dóna compte de les actes de Consell de Govern números 5, 6, 7 i 8 
corresponents a les sessions celebrades en dates 7 i 21 de març i 4 i 18 de 
d’abril de 2017, respectivament. 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
17. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
El president, en cas d’urgència, pot proposar la inclusió en l'ordre del dia d'altres 
assumptes a tractar, sempre i quan el plenari ho acordi per majoria absoluta, segons 
preveu l'art. 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova  el text 
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
  
En conseqüència, amb caràcter previ al debat i votació de les propostes, se sotmet a 
votació del Ple la urgència de la inclusió en l’ordre del dia de les propostes 17.1 a 17.2.  
 
El president recorda que a la Comissió informativa ja va comentar l 'expedient de 
suplements i  concessions de crèdits  extraordinaris del  pressupost  del   
Consell ,  f inançats per mitjà del  romanent l íquid de tresoreria,  però no 
es va incloure a l ’ordre del  dia perquè fal tava acabar  de tancar algun 
tema de part ides.   
 
Per al t ra banda, es proposa incloure al  renúncia de la  consellera 
Baraldés perquè el  seu escri t  va entrada al  Regist re ahir.  
 
Per tant ,  la raó de la urgència respon a la necessitat  de t i rar endavant 
els projectes que es taran finançats amb càrrec al  romanent  l íquid de 
tresoreria i  pel  fet  que l’escri t  de renúncia va ser presentat  amb 
posteriori tat  a la celebració de la reunió de la  Comissió informativa.  
 
Sotmesa a votació la urgència de la inclusió en l’ordre del  dia de les 
propostes 17.1 i  17.2,  s’aprova per unanimitat  la incorporació dels dos  
punts.  
 
 
17.1.  PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST PER CONCESSIÓ DE 
CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
FINANÇATS AMB ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA DE 
LLIURE DISPOSICIÓ  
 
Vist   l 'expedient  t ramitat   a  l 'efecte  i   l ' informe d ' Intervenció,  el  Ple,  
aprova,  amb 15 vots a favor dels consellers dels grups de CIU, MES, PSC-CP i 
CUP-PA i amb els 4 abstencions dels consellers del grup d’ERC-AM, els  
acords següents:  
 
Primer.  Aprovar l 'expedient de suplements i  concessions de crèdits  
extraordinaris en el  Pressupost  General  d’aquest  Consell  corresponent a 
l’exercici  econòmic de 2017, finançats per mitjà del  romanent l íquid de 
tresoreria de l l iure disposició per a despeses generals resultant  de la 
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l iquidació pressupostària de l’exercici  econòmic de 2016, 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  definit ivament  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 cert i ficat  de la  
Secretaria .  
 
Quart.   Trametre  còpia de  l 'acord i  de  l 'expedient,   en el  seu moment,   
a l’Administ ració de l 'Estat  (Serveis terr i torials de la Direcció General  
de Coordinació Financera amb les Enti tats  Locals)  i ,  també‚ als  Serveis  
Terri torials  del  Departament  de  Governació,  Administracions 
Públiques i  Habitatge de la Generali tat  de Catalunya, mit jançant la  
preceptiva aplicació que figura a la plataforma EACAT, a l 'efecte legal  
oportú.  
 
 
ANNEX A L’ACORD SOBRE ELS SUPLEMENTS I CONCESSIONS DE CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS EN EL PRESSUPOST DEL CONSELL COMARCAL DEL 
RIPOLLÈS FINANÇATS MITJANÇANT ROMANENT DE TRESORERIA 

 
 

A) Quantitat utilitzada amb càrrec al romanent de 
tresoreria disponible:  360.557,17 
B) Suplements i concessions de crèdits extraordinaris 
que s'acorden: 360.557,17 
 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA CONCEPTE 

CONSIG. 
ACTUAL ALTA 

CONSIG. 
FINAL 

2017.11.334.48000 Subvencions culturals 16.000,00  2.500,00  18.500,00  
2017.11.341.48000 Subvencions esportives 7.000,00  2.000,00  9.000,00  

2017.11.920.12000 
Retribucions bàsiques * Administració 
General 59.889,69  8.000,00  67.889,69  

2017.11.920.12100 
Retribucions complementàries  CD * 
Administració General 52.761,29  4.500,00  57.261,29  

2017.11.920.12101 
Retribucions complementàries CE * 
Administració General 71.294,60  2.300,00  73.594,60  

2017.11.920.16000 
Seguretat Social* Administració 
General 90.816,32  3.700,00  94.516,32  

2017.11.920.21200 
Reparació, manteniment i conservació 
d'edificis 4.223,15  73.000,00  77.223,15  

2017.11.920.22604 Jurídics, contenciosos 2.000,00  2.500,00  4.500,00  
2017.11.920.23300 Altres indemnitzacions 0,00  30.000,00  30.000,00  
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2017.11.920.64100 Adquisició aplicacions informàtiques 0,00  31.000,00  31.000,00  
2017.21.1621.20200 Lloguer nau industrial 0,00  12.250,00  12.250,00  

2017.21.1623.22799 
Manteniment abocador controlat 
Ripollès - 3 155.000,00  45.557,17  200.557,17  

2017.30.432.13100 Retribucions 0,00  15.745,00  15.745,00  
2017.30.432.16000 Seguretat Social  0,00  7.755,00  7.755,00  

2017.30.491.22799 
Altres treballs realitzats per empreses i 
professionals 0,00  70.000,00  70.000,00  

201.42.3322.46200 
Ajuntament Ripoll - Millora 
instal·lacions Arxiu Comarcal 0,00  20.000,00  20.000,00  

2017.42.334.22699 Premis Joan Triadú 1.000,00  1.000,00  2.000,00  
2017.43.341.48001 Subvencions activitats esportives 0,00  2.800,00  2.800,00  

2017.44.3262.22799 
Contracte gestió Escola Comarcal de 
Música del Ripollès 125.823,09  5.000,00  130.823,09  

2017.51.1351.62300 
Instal·lacions Refugi d'animals del 
Ripollès 0,00  20.950,00  20.950,00  

  T O T A L S ………………. 585.808,14  360.557,17  946.365,31  
 
El president diu que aquest tema ja es va avançar a la reunió e la Comissió 
informativa. 
 
Els conceptes segueixen el relat pressupostari. Destaca el següent: 
 
L’impuls de la millora de les instal· lacions del Refugi (20.000 €). La 
contribució a les subvencions de caràcter cultural i esportives. La col· laboració 
amb l’ajuntament de Ripoll per millores a l’Arxiu Comarcal.  
 
Es preveuen 70.000 € amb la finalitat de vertebrar tot els territori amb la fibra 
òptica. El cablejat definitiu requereix del compromís de les administracions 
públiques i per això s’ha previst aquesta aportació, és un projecte ambiciós. 
S’emporta una part molt important del romanent. 
 
Compromís amb la Diputació de Girona amb el projecte de vies verdes d’arribar 
a diferents llocs.  
 
Hi ha una partida per millores de l’abocador. El president apunta que en el punt 
de precs i preguntes explicarà les possibles accions per dur a terme a 
l’abocador, ja que actualment estem en una situació difícil. S’ha previst també 
el lloguer de la nau de transferència que per omissió no s’havia previst en el 
pressupost. Es preveu també una partida per a la implantació de l’administració 
electrònica.  
 
També es preveu una partida per a la conservació i manteniment dels edificis 
per millores a la planta baixa del Consell. Hi ha la previsió que el setembre 
vinguin dues persones de l’Agència Tributària de Catalunya. Es vol fer una 
oficina d’atenció del ciutadà a la planta baixa, per facilitar l’atenció als 
ciutadans. També es preveu la partida per la incorporació d’un TAG durant mig 
any per ajudar els ajuntaments petits en la implantació de l’administració 
electrònica. 
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El conseller Roger Bosch d’ERC-AM manifesta que el seu grup se suma a la 
necessitat de la implantació i desplegament de la fibra òptica al territori i a 
l’aportació prevista pel Refugi. En tot cas avança que s’abstindran en aquest 
punt, en coherència amb la seva abstenció amb el tema de la planta de 
transferència quan es va aprovar el pressupost. 
 
Sotmesa a votació la proposta s’aprova per 15 vots a favor dels consellers dels 
grups de CIU, MES, PSC-CP i CUP-PA i amb les 4 abstencions dels consellers 
del grup d’ERC-AM.  
 
 
17.2. ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA D'UNA  CONSELLERA 
 
En data 15 de maig de 2017, la senyora Mariona Baraldés i Cabarrocas, ha presentat 
al Registre General del Consell Comarcal, un escrit de renúncia al seu càrrec de 
consellera per la candidatura de la Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu 
(CUP-PA).  
 
De conformitat amb el que disposa la legislació electoral, procedeix el nomenament 
del substitut o substituta d’acord amb els resultats de les darreres eleccions 
municipals de l’any 2015; 
 
Per tot l'exposat, el Ple, per unanimitat, adopta els acords següents: 
 
Primer. Acceptar la renúncia presentada per la consellera, senyora Mariona Baraldés 
i Cabarrocas, de la CUP-PA 
 
Segon. Sol·licitar a la Junta Electoral que expedeixi la credencial del substitut o 
substituta corresponent, de conformitat amb els resultats de les eleccions municipals 
de 2015.  
 
Tercer. Trametre aquest acord a la Junta Electoral Central juntament amb la 
documentació reglamentària, mitjançant la traducció. 
 
El President agraeix a la Mariona Baraldés la feina feta durant aquests dos anys. 
Diu que espero que hagi après d’aquesta institució i li desitja molta sort. 
 
 
18.- PRECS I PREGUNTES 
 
El President informa: 
 
Respecte a la situació de l’abocador clausurat R3 explica que l’exponencial 
aflorament de lixiviats ja es va debatre en el Consell d’Alcaldes. Es tracta d’un 
abocador molt antic i de la seva ampliació. L’abocador antic o original ara no 
compliria normativa. Es tracta d’un terreny no assentat i fa que determinades 
aigües transitin pel subsòl i aflorin. La llei determina que tots els líquids 
generats en un abocador tenen la consideració de lixiviat i requereix un 
tractament en gestor autoritzat. Això es va explicar al Consell d’Alcaldes, els 
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alcaldes van manifestar la seva opinió i es va sotmetre a aprovació i es va 
aprovar per unanimitat el nou estudi de costos. El president de l’Agència de 
Residus ho entén. Està prevista la setmana que ve una reunió amb la Marta 
Subirà, superior dels directors de l’Agència de Residus i de l’ACA, per veure si 
troben una solució a aquesta situació. Fa constar la carta presentada per 
l’alcalde de Camprodon, per la qual es posa a disposició de la presidència per 
allò que faci falta i manifesta que al seu parer no correspon als ciutadans de la 
comarca assumir el sobrecost d’aquesta generació de lixiviats. Agraeix la 
col· laboració de l’alcalde de Camprodon. 
 
El president també agraeix la voluntat de l’Agència de Residus d’aportar una 
col· laboració econòmica per resoldre aquest tema. La solució definitiva és  
improbable, però almenys per servirà per atenuar la situació. 
 
El president també diu que els dos grans expedients que tenim sobre la taula 
estan igual, per una banda a l’espera de la resolució del Tribunal de 
Contractació i, per l’altra, de la resolució definitiva del FEDER. Estem a 
l’espera de convocar un ple extraordinari per aprovar el projecte, els convenis 
amb els ajuntaments i el repartiment de costos ,però abans s’ha de dictar la 
resolució de les al· legacions. 
 
El senyor Roger Bosch, d’ERC-AM felicita l’Associació de Tal com som per 
l’acte celebrat de col· locació de la bandera de l’arc de Sant Martí a la façana 
del Consell. Des d’ERC es va demanar, fa temps, l’aprovació d’un pla comarcal 
en aquest sentit. 
 
El senyor Sergi Albrich d’ERC-AM comenta que fa 3 mesos que va demanar 
una reunió a la tècnica de residus. Fa unes tres setmanes que el conseller Picas 
va dir que ja es faria, i encara no l’han convocat. Avui li han lliurat una sèrie de 
cartes bastant antigues i fa la broma de què potser és que no funciona la 
correspondència. 
 
El conseller Eudald Picas agraeix la broma, però diu que no s’ha convocat la 
reunió per temes d’agenda. Volien disposar de més informació a l’hora de 
celebrar la reunió tant del tema dels lixiviats com del contracte de residus, però 
la veritat és que s’està allargant massa i, per tant, es compromet a fer la reunió 
molt aviat. 
 
El conseller Sergi Albrich diu que bàsicament volien que se’ls informés del 
tema de balanços de costos del 2016. 
 
El conseller Joan Dordas d’ERC i alcalde de Campelles, pregunta a la 
presidenta del CEINR o al president, quina és la situació del CEINR, els pobles 
que no pertanyem al Parc i pertanyem al CEINR, estem preocupats. De moment 
hii ha un silenci absolut i volen saber si continua l’activitat o què passa. 
Campelles pel comunal es preocupa. Vol saber si continuarem tenint aquest 
servei o no.  
 
El senyor Joan Dordas apunta també el tema de que creu que tothom sap què ha 
passat a Campelles. Entén que és un tema que hauria de preocupar a tots i es 
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queixa de la falta de suport, ja que avui el problema és del seu municipi però 
demà serà un altre. I sí que manifesta la queixa de la falta de suport del 
president del Consell Comarcal, que entén que representa els municipis petits. 
Han tingut el suport explícit d’ERC, però de la resta cap suport. S’adreça al 
senyor Manso com a president del Consell 
 
El president en resposta al senyor Dordas diu que no va ser a l’acte de la 
penjada de la bandera perquè ningú el va convocar. Dit això, vol manifestar que 
té tot el suport per part del Consell Comarcal, però recorda que no és el primer 
cas, fa anys va passar amb l’Ajuntament de Vilallonga. 
 
El conseller Joan Albamonte de CIU, diu que el canal pel qual es va passar la 
informació d’aquest fet va ser un whattsap per la candidatura de Junts pel sí. Ell 
va decidir anar-hi i diu que potser ho havia d’haver fet arribar a més gent. 
 
El senyor Josep Coma manifesta tot l’afecte i suport a Campeller per aquesta 
situació des del Grup comarcal de CIU. Recorda que la Paquita Pastoret fa uns 
anys s’hi va trobar de manera personal, i trasllada tot el suport. 
 
El senyor Jordi Caparrós, conseller de MES, diu que des de l’ajuntament de 
Sant Joan també li fa arribar tot el seu suport. 
 
El senyor Joan Dordas afegeix que un cop va arribar el que va arribar va decidir 
penjar la bandera perquè no és un màrti.  
 
El President afegeix que la nostra condició d’independentista no canvia per 
aquest fet. També afegeix que covocarem per la reunió sol· licitada pel senyor 
Albrich. 
 
El president en relació al tema del CEINR, afegeix que requereix un matís. 
També ho va manifestar l’alcaldessa de Vallfogona. El CEINR fins fa uns anys 
es relacionava directament amb aquesta casa. Això va canvia quan l’ens va 
quedar adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat. El Consell Comarcal 
ara n’és un soci més. L’alcaldessa de Vallfogona diu que no és així, que els 
consellers hi tenim molt a dir, però ell discrepa. La presidenta del CEINR, 
senyora Imma Constant ara ret comptes al titular del CEINR, que és el 
Departament de Territori i Sostenibilitat. El primer que ha fet la Generalitat ha 
estat fer una auditoria de dalt a baix. Els consorcis no passaven auditoris i ara 
en passen perquè la Llei així ho disposa. A això cal afegir-hi la situació 
complexa de la Generalitat, que en un determinat moment va posar en risc el 
finançament de l’ens. Ara a més es solapa la realitat dels municipis del Parc i la 
dels municipis que són fora del Parc. Hem de fer atenció a com gestionem el 
CEINR perquè ja no és un ens d’aquesta casa. Entén que es convocarà aquesta 
reunió i es donarà compte als municipis de la situació actual. 
 
La senyor Imma Constans, presidenta del CEINR diu que entén la preocupació 
perquè en aquest període, des de fa un any, estan immersos en aquests canvis. 
Estem immersos en aquesta auditoria i reconversió però ella ha intentat 
convèncer al personal de mantenir les mateixes tasques que desenvolupaven 
fins ara. Aquesta auditoria es retrotrau a l’inici del Consorci. L’auditoria ha 



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 

 

sortit bé i se’n va donar compte a la comissió executiva de la qual no en formen 
part tots els municipis. Volien convocar el ple en un mes, però estan pendents 
de quan vagi bé als representants de la Generalitat. S’han de modificar els 
estatuts. S’han fet molts canvis. Ahir mateix es va rebre un requeriment del 
Departament d’Economia per aprovar la modificació estatutària, però la 
modificació depèn de la pròpia Generalitat. 
 
Ara estan treballant amb tres Departaments de la Generalitat, Territori  i 
Sostenibilitat, Medi Natural i el DARP pel tema de boscos. Per sort s’està a les 
acaballes. No li consta que el personal hagi deixat de prestar les feines que fins 
ara prestava. 
 
El conseller Joan Dordas agraeix la informació que entén que evita mals 
entesos. Avui s’ha assabentat de coses que desconeixia totalment. En principi 
entén que han d’estar tranquils.  
 
El conseller Josep Coma respecte al tema de  la correspondència, recorda que 
davant de la sala del Consell de Govern hi ha les guixetes dels diferents grups 
comarcals i s’hi acumula la documentació. Es va fer una visita guiada als 
consellers al principi de legislatura i no té cap inconvenient en repetir-la per als 
consellers nous. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a 
secretaria, estenc aquesta acta. 
 
 
La secretària accidental,  

Vist i plau 
El president, 

 
 

 
 
 
Marta Arxé i Llagostera      Joan Manso i Bosoms 
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