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ACTA DEL PLE. SESSIÓ NÚMERO 01/2017 

 
Lloc: Sala Gonçal Cutrina del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts, 17 de gener de 2017 
Hora d’inici: 20.11  hores 
Hora d’acabament: 20.50 hores 
Règim de sessió: Ordinària 
 
 
Assistents: President: • Sr. Joan Manso i Bosoms 
   
 Vicepresidents: • Sr. Eudald Picas i Mitjavila 
  • Sra. Immaculada Constans i Ruiz  
  • Sr. Josep Coma i Guitart  
   
 Consellers: • Sr. Joan Albamonte i Ventayol 
  • Sr. Josep Estragués i Bonada 
  • Sra.Mònica Bonsoms Pastoret 
  • Sr. Dolors Cambras i Saqués 
  • Sr. Enric Gràcia i Barba 
  • Sr. Miquel Rovira Comas 
  • Sr. Jordi Batchelli i Aulinas 
  • Sr. Sergi Albrich i Viñas 
  • Sr. Roger Bosch i Capdevila 
  • Sr. Joan Dordas i Riu  
  • Sr. Jordi Caparrós i Marcé 
  • Sr. Luis López i Lafuente 
  • Sra. Anna Belén Avilés i Ramos 
   
 Gerent: • Sr. Jordi Moner i Caner 
   
 Secretària accidental: • Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   
Excusen la seva absència  
  • Josep Tremps i Bosch 
  • Sra. Mariona Baraldés i Cabarrocas 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’objecte de la reunió és dur a terme la sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal 
del Ripollès i tractar el assumptes de l’ordre del dia següent: 
 
 
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors. 
 

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. Proposta d’aprovació de les bases reguladores i convocatòria per a la concessió de 

subvencions en règim de concurrència competitiva per al foment d’activitats 
d’interès social o promoció d’una finalitat pública comarcal i per a la cobertura 
d’activitats escolars a la comarca del Ripollès per al 2017. 

4. Modificació de l’article 5è de l’Ordenança fiscal reguladora dels serveis prestats 
pel Refugi d’animals de la comarca del Ripollès. 

5. Ratificació de l’acord del Consell de Govern, de data 20 de novembre de 2016, 
d’aprovació de la pròrroga del Pla de Polítiques de Gènere del Ripollès 

6. Donar compte dels nous representants del grup d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-Acord municipal, a la Comissió Especial de Comptes i a la Comissió 
Informativa i de Seguiment de la Gestió. 

7. Proposta de suport a la moció del col· lectiu Perquè no ens fotin el tren, per exigir 
la racionalització dels horaris de la línia de rodalies R3 

8. Proposta de suport al manifest o declaració institucional d’entitats i ens locals 
sobre la resposta a les situacions de pobresa energètica. 

 
Control de l’Acció de Govern 

 
9.    Donar compte dels decrets de Presidència. 
10.  Donar compte de les resolucions de Gerència. 
11.  Donar Compte de les actes de Consell de Govern corresponents a les sessions   
      celebrades entre els dies 2 de novembre al 20 de desembre de 2016  
12.  Mocions d’urgència. 
 

 12.1 Proposta d’aprovació del conveni de col· laboració entre el Consell  
                  Comarcal de la Garrotxa i el Consell Comarcal del Ripollès per al                       
                  finançament de les despeses derivades de la coordinació  
                  comercialització i promoció del projecte Xarxa de Senders Itinerànnia. 
 
13.  Precs i preguntes. 
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1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
 
Per unanimitat dels membres assistents, s’aproven les propostes d’actes de la sessions, 
de dates 15 i 30 de novembre de 2016, sense cap esmena. 
 

 
2. DESPATX OFICIAL 

 

2. 1 RECULL D’ACTES I REUNIONS DE PRESIDÈNCIA 

 

21/11/2016 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb el senyor Joan Cañada, 
advocat representant de l’empresa Max Plàstic, conjuntament amb el 
gerent del Consell Comarcal del Ripollès, Jordi Moner; i la cap d’àrea de 
Territori i Sostenibilitat, Elisabet Muntadas. 

 
22/11/2016 Al Consell Comarcal del Ripollès, recepció i salutació de benvinguda als 

membres de la comissió territorial d’Urbanisme de Girona, que es duia a 
terme a les dependències ripolleses. 

 
22/11/2016 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió representants de l’Oficina 

d’Afers Socials i Família, les senyores Anna Rigau i Carme Rovira. 
 
22/11/2016 A la seu de la Diputació de Barcelona, reunió amb representants de les 

diputacions de Barcelona i Girona i del Consell Comarcal d'Osona per 
tractar qüestions relacionades amb l’abocador d’Orís. 

 
22/11/2016 Al Teatre Municipal de Ribes de Freser, assistència a l’acte de lliurament 

de les medalles de la vila per invitació de l’alcalde, l’Il· lustríssim Senyor 
Marc Prat, en què el senyor Salvador Carrera va ser nomenat fill 
predilecte del municipi. 

 
29/11/2016 Al Consell Comarcal del Ripollès, roda de premsa informativa sobre el 

projecte de pressupost de la institució. 
 
15/12/2016 Al Consell Comarcal del Pallars Jussà, amb l’Honorable Senyor Josep 

Rull, conseller de Territori i Sostenibilitat, signatura del conveni de 
col· laboració per dur a terme millores a la xarxa de camins rurals dels 
municipis del Ripollès. 

 
16/12/2016 Al restaurant la Solana del Ter, de Ripoll, reunió de treball en el marc de 

l’organització dels premis Ripollès Líders 2016 de Corisa Media Grup. 
 
04/01/2016 A Ripoll, visita a les obres de restauració de la portalada del monestir, 

conjuntament amb l’alcalde de la població, Il· lustríssim Senyor Jordi 
Munell, i el conseller de Cultura, Honorable Senyor Santi Vila. 



 
El Ple en queda assabentat 
 
 
2.2 RECULL D’ACTES I REUNIONS DE LA VICEPRESIDÈNCIA QUARTA 
 
16/11/2016 Al Refugi d’Animals del Ripollès, rodatge d’una entrevista per al 

programa 19 x 19, de Televisió del Ripollès. 
 
16/11/2016 Al Ripollès Desenvolupament, participació a les sessions de la Carta 

Europea de Turisme Sostenible. 
 
17/11/2016 A la Diputació de Barcelona, reunió entre el diputat de Turisme i els 

consells comarcals del Bages, Osona i Ripollès per parlar sobre el Camí 
Oliba. 

 
23/11/2016 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb el propietari dels terrenys 

que acullen les instal· lacions del Refugi d’animals del Ripollès, el senyor 
Pere Munell. 

 
27/11/2016 Al monestir de Sant Pere de Camprodon, assistència a l’aplec de les 

comarques gironines de la Federació Catalana d’Entitats Corals 
Camprodon. 

 
28/11/2016 A la Sala Municipal de Vilafranca de Conflent, participació a la Jornada 

tècnica transfronterera en el marc de l’agermanament amb la comarca del 
Conflent. A continuació, visita a les muralles de la població, per 
invitació de l’alcaldia. 

 
29/11/2016 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb els organitzadors de la 

cursa Emmona. 
 
30/11/2016 A l'Ajuntament de Llanars, participació a una jornada PATT sobre  

Silvopastura i espais test al Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del 
Freser. 

 
08/12/2016 A Camprodon, inauguració de la Fira de la Puríssima de la Vall de 

Camprodon. 
 
15/12/2016 Al Consell Comarcal del Pallars Jussà, amb l’Honorable Senyor Josep 

Rull, conseller de Territori i Sostenibilitat, signatura del conveni de 
col· laboració per dur a terme millores a la xarxa de camins rurals dels 
municipis del Ripollès. 

 
 
10/01/2017 Al Consell Comarcal de la Garrotxa, assistència al Consell Dinamitzador 

d'Itinerànnia. 
 
El Ple en queda assabentat. 
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3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES I 
CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER AL FOMENT D’ACTIVITATS 
D’INTERÈS SOCIAL O PROMOCIÓ D’UNA FINALITAT PÚBLICA 
COMARCAL I PER A LA COBERTURA D’ACTIVITATS ESCOLARS A LA 
COMARCA DEL RIPOLLÈS PER AL 2017 
 
 
Antecedents de fet: 
 
1.- El Consell de Govern en les seva sessió de data 20 de desembre de 2016 va aprovar 
el Pla estratègic de subvencions del Consell Comarcal del Ripollès, per l’any 2017.  
 
El Pla estratègic de subvencions del Consell Comarcal del Ripollès, any 2017 té la seva base 
normativa en l'article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la qual 
disposa que les administracions que proposin l'establiment de subvencions han de concretar en 
un pla estratègic de subvencions els objectius i els efectes que es pretenen amb l’aplicació del 
pla, el termini per a la seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts de finançament, 
supeditant-ho, en qualsevol cas, al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària.  
 
2.- L’objecte de les Bases bases reguladores per a la concessió de subvencions en 
règim de concurrència competitiva per al foment d’activitats d’interès social o 
promoció d’una finalitat pública comarcal i per a la cobertura d’activitats escolars a la 
comarca del Ripollès, és regular i fixar els criteris i el procediment de sol· licitud, 
tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions, que en forma d’ajut 
econòmic, atorgui el Consell Comarcal del Ripollès a través de l’àrea de Presidència, 
Règim Interior i Hisenda i  de l’àrea de Serveis a les persones, destinades a col· laborar 
en el finançament dels projectes o activitats que tinguin com a objectiu: 
 

I.- Foment d’una activitat pública d’interès social i/o de promoció d’una 
finalitat pública comarcal. 

 
• (1.A.) Activitats culturals, festives o de caràcter social.  
• (1.B.) Edició de llibres, pel· lícules o documentals d'interès comarcal.  
• (1.C.) Commemoracions i activitats comarcals extraordinàries.  
• (1.E.) Activitats esportives.  

 
II.- Cobertura d’activitats escolars a la comarca del Ripollès. 
 
• (1.D.) Ripollès territori educador.  
• (1.F.) Foment d’un esport de neu entre els escolars de la comarca.  

 
Podran ser beneficiaris de les subvencions assenyalades en l’apartat I) de la base 
primera:  
 
Les persones físiques, jurídiques, entitats, associacions, fundacions privades, 
cooperatives, comunitat de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni 



separat que, tot i no tenir personalitat jurídica, puguin portar a terme els projectes o 
les activitats que motiven la concessió de la subvenció. 
 
En el cas del programes 1.A, 1.B, i 1.E, queden excloses de manera expressa les 
administracions i entitats públiques. 
 
Podran ser beneficiaris de les subvencions assenyalades en l’apartat II) de la base 
primera:  
 
Les associacions de pares i mares d’alumnes o els centres educatius de la comarca del 
Ripollès. 
 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els criteris 
establerts en l’Annex 1 de les Bases. 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia següent al de la publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) de l’extracte de la convocatòria tramesa per 
la Base de Datos Nacional de Subvenciones  (BDNS)  i finalitzarà el dia 28 d’abril de 2017, a 
les 15 hores. 
 
Fonaments de Dret: 
 
Els articles 118 i 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, estableixen l’objecte que han de 
tenir les subvencions i el contingut de les bases que regulen la seva concessió. També 
regulen el procediment d’aprovació d’aquestes bases i fixen que el Ple és l’òrgan 
competent per aprovar-les. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, el 
Ple, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords següents: 
 
Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
en règim de concurrència competitiva per al foment d’activitats d’interès social o 
promoció d’una finalitat pública comarcal i per a la cobertura d’activitats escolars a la 
comarca del Ripollès. Aquestes bases seran vigents a partir de la seva publicació 
íntegra en el Butlletí Oficial de la província de Girona. 
 
Segon. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província de Girona i al tauler 
d’anuncis de la corporació per un termini de vint dies hàbils i anunciar una referència 
d’aquesta publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En cas que no es 
formulin al· legacions durant el període d’exposició pública, aquest acord esdevindrà 
definitiu sense necessitat d’adoptar-ne un altre. 
 
 
Tercer. Obrir la convocatòria per atorgar les subvencions en règim de concurrència 
competitiva per al foment d’activitats d’interès social o promoció d’una finalitat 
pública comarcal i per a la cobertura d’activitats escolars a la comarca del Ripollès. 
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El termini per poder sol· licitar aquests ajuts s’iniciarà el dia següent al de la 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) de l’extracte de la 
convocatòria tramesa per la Base de Datos Nacional de Subvenciones  (BDNS) i 
finalitzarà el dia 28 d’abril de 2017, a les 15 hores. 
 
Les sol· licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base quarta caldrà 
presentar-les  al Registre General del Consell Comarcal del Ripollès  en horari 
d’atenció pública, carrer Progrés 22,  17500 - Ripoll (Girona). També es podran 
presentar per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques 
(LPACAP).   
 
Quart. Publicar extracte d'aquesta convocatòria a la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones, al Butlletí Oficial de la província de Girona i a l'e-tauler. 
 
El President explica que, en general, s’han incrementat les dotacions pressupostàries 
assignades a les diferents partides de subvencions i fa un repàs succint dels diferents 
programes.  
 

I.- Foment d’una activitat pública d’interès social i/o de promoció d’una finalitat 
pública comarcal. 

 
• (1.A.) Activitats culturals, festives o de caràcter social.  

 
•  (1.B.) Edició de llibres, pel· lícules o documentals d'interès comarcal.  
• (1.C.) Commemoracions i activitats comarcals extraordinàries.  
• (1.E.) Activitats esportives.  

 
II.- Cobertura d’activitats escolars a la comarca del Ripollès. 
 
• (1.D.) Ripollès territori educador.  
• (1.F.) Foment d’un esport de neu entre els escolars de la comarca.  

 
Recorda que el termini per a la presentació de sol· licituds finalitza el proper dia 28 
d’abril i anima els consellers a informar aquelles persones o entitats que poguessin 
resultar beneficiàries d’aquestes subvencions a demanar-les. 
 
 
4. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 5È DE  L’ORDENANÇA 
FISCAL REGULADORA DELS SERVEIS PRESTATS PEL REFUGI 
D'ANIMALS DE LA COMARCA DEL RIPOLLÈS 

 
De conformitat amb l’informe emès per la Cap de l’Àrea de Cooperació municipal, 
s’ha tramitat l’expedient per modificar l’article 5è de l’ordenança fiscal reguladora de 
la taxa pels serveis prestats pel Refugi d'animals de la comarca del Ripollès, en el 
sentit d’eliminar la limitació temporal de la bonificació de les taxes d’adopcions de 
gossos, inicialment prevista per l’exercici 2016, amb la finalitat d’incentivar les 
adopcions. 



 
En conseqüència l’article 5è es preveu modificar-lo en el sentit següent: 
 
“Per tal d'incentivar l'adopció i intentar que el nombre de gossos existent al refugi 
d'animals disminueixi, es bonificaran les adopcions que es produeixin, quedant llurs 
taxes com tot seguit es detalla: 
 

CONCEPTE IMPORT 
Adopció d'un gos o gossa (degudament esterilitzat, 
vacunat i amb el xip identificador) 

 
113,89 € 

Adopció d'un gos o gossa de més de 7 anys o amb 
malaltia crònica o discapacitat (degudament 
esterilitzat, vacunat i amb el xip identificador) 

 
 

71,94 € 
 
En el cas d’adopcions simultànies de més de tres gossos realitzades per part d’entitats 
públiques o privades, sense ànim de lucre, dedicades a la protecció i acolliment de 
gossos, les taxes a aplicar gaudiran d’una bonificació del 99 %”. 
 
A l’expedient tramitat l’any 2015, amb efectes 2016, hi figuren l’estudi de costos del 
servei la memòria i estudi econòmic de la modificació de les taxes, i els informes de 
Secretaria i Intervenció. 
 
Resulten d’aplicació els articles 15 a 19 i l’article 25 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, sobre el procediment d’aprovació i modificació de les ordenances 
fiscals i l’article 20 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics, en la 
seva redacció actual donada per l’article 2n de la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de 
modificació del règim legal de les taxes estatals i locals. 
 
El Consell d'Alcaldes, de conformitat amb allò que disposa l'article 19.2.b) del Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
l'organització comarcal de Catalunya, ha d'emetre informe, amb caràcter previ a 
l'aprovació de les ordenances. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, el 
Ple, per unanimitat dels membres assistents adopta els acords següents: 
 
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’article 5è de l’Ordenança fiscal 
reguladora de la taxa pels serveis prestats pel Refugi d’Animals de la comarca del 
Ripollès, en la forma i el contingut que consta en l’expedient tramitat a  aquest efecte.  
 
Aquesta modificació tindrà efectes retroactius a data 1 de gener de 2017. 
 
Segon. Sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies hàbils aquest acord, 
juntament amb la modificació de l’ordenança fiscal proposada, mitjançant anuncis al 
Butlletí Oficial de la Província, en un diari dels de màxima difusió de la província i al 
tauler d’anuncis del Consell Comarcal del Ripollès. En el cas que durant el termini 
d'informació pública no es presentin reclamacions o al· legacions, es considerarà 
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definitivament adoptat l’acord de modificació, i es publicarà el text íntegre de les 
variacions fetes a l’ordenança fiscal al Butlletí Oficial de la Província. 
 
El President dóna la paraula al senyor Josep Coma, conseller de l’Àrea de Cooperació 
municipal. 
 
El senyor Josep Coma explica que la modificació que es proposa consisteix en 
prorrogar el que ja es va aprovar l’any passat, a proposta del PSC. Consisteix en una 
bonificació de les adopcions i una taxa molt reduïda per l’adopció dels gossos que 
tinguin més de 7 anys o alguna malaltia crònica o discapacitat. Inicialment estava 
previst aprovar aquestes taxes només per al 2016, però després d’analitzar els costos 
del Refugi i el ritme de les adopcions, es creu aconsellable de prorrogar-ho al 2017. 
Tot i que la taxa només cobreix el 13% del cost, creuen que la bonificació contribueix 
a les adopcions que s’han d’incentivar. Gràcies a les darreres campanyes de difusió 
pràcticament s’han adoptat uns 40 gossos, tot i que la majoria són recuperacions. 
També es constata que queda un residu de gossos que es va acumulant al Refugi, per 
motius diversos i  que esperem que de cara al 2017 puguin acabar sent adoptats. Es va 
proposat al Consell d’Alcaldes d’incrementar l’aportació per habitant dels ajuntaments 
de 0,75 € a 1 €, tothom hi va estar d’acord amb la qual cosa, i es passarà a dictamen 
del Consell d’Alcaldes del mes de març i a aprovació del ple del mateix mes. També 
explica que s’aprovarà una modificació dels convenis de delegació que inclogui el 
decomís de gossos. 
 
La consellera senyora Anna Belén Avilés, manifesta que s’alegra d’aquesta 
bonificació i que el número d’adopcions es vagi incrementant. També manifesta que 
sembla que la internalització del servei està funcionant, que el servei millora. 
Finalment, valora positivament l’increment de l’aportació per habitant dels 
ajuntaments. 
 
 
5. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DEL CONSELL DE GOVERN DE 20.12.16 
D’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL PLA DE POLÍTIQUES DE GÈNERE 
DEL RIPOLLÈS 
 
El Consell de Govern, en la seva sessió de data 20 de desembre de 2016, va adoptar 
l’acord que literalment es transcriu a continuació: 
 
“APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL PLA DE POLÍTIQUES DE GÈNERE DEL 
RIPOLLÈS 
 
El Ple del Consell Comarcal del Ripollès, en la seva sessió de data 20 de setembre de 
2011 va ratificar l’acord del Consell de Govern de data 7 de juny de 2011, 
d’aprovació del Pla de polítiques de gènere del Ripollès 2011-2015. 
 
Aquest Pla de polítiques de gènere va ser el resultat del compromís polític adquirit 
l’any 2006 amb el Pla comarcal de dones, que va permetre avançar en la línia de 
l’assoliment de la plena igualtat entre dones i homes en tots els àmbits de la societat, 
partint de la convicció que només les intervencions que garanteixen l’aplicació de la 
perspectiva de gènere i la transversalitat de gènere, proporcionen transformacions 



reals. Aquest Pla de polítiques de gènere del Ripollès ha constituït un instrument 
fonamental de les institucions públiques locals de la comarca, per abordar la 
problemàtica de la desigualtat i la discriminació per raó de gènere i encara és un 
instrument vàlid a aquests efectes. 
 
Aquest Pla presenta un conjunt ordenat de mesures dirigides a assolir la igualtat 
efectiva entre homes i dones, que respon a les principals necessitats pràctiques i als 
interessos estratègics de les dones del Ripollès. 
 
El Pla s’ordena en sis eixos estratègics, dins dels quals van quedar fixats els objectius 
i els resultats a assolir, així com les accions i els indicadors que havien de permetre 
assolir-los i mesurar el grau d’assoliment. Per determinar aquesta lògica 
d’intervenció, d’una banda es va prendre com a referència el Pla de polítiques de 
dones de l’Institut Català de les Dones 2008-2011, i els sis eixos d’actuació sobre la 
base dels quals s’articulava la definició dels objectius; i d’altra, van ser considerades 
les necessitats i els interessos de les dones del Ripollès. 
L’elaboració d’aquest Pla de polítiques de gènere va ser el resultat del treball en 
xarxa de càrrecs polítics, representants d’associacions de dones i professionals de 
diferents àmbits i altres agents socials clau a la comarca del Ripollès. 
El Pla de polítiques de gènere del Ripollès (2011-2015), era un pla integral, tan 
estratègic com tècnic, que establia el marc d’actuacions que havien de dur a terme els 
ens locals, el Consorci de Benestar del Ripollès, el Consell Comarcal del Ripollès, el 
Consorci de Ripollès Desenvolupament i els ajuntaments dels municipis de la 
comarca, amb l’objectiu de potenciar el reconeixement de les experiències de les 
dones i promoure un canvi cultural que propiciés una nova manera d’entendre el 
pacte social entre els homes i les dones, amb la finalitat última d’aconseguir una 
societat més igualitària. 
 
El Pla de polítiques de gènere del Ripollès 2011-2015, va ser dissenyat com un 
instrument que ha guiat i continua guiant la trajectòria de les administracions 
públiques locals i la societat ripollesa en general, i que encara és vigent. 
 
Aquest Pla de polítiques de gènere del Ripollès (2011-2015), que va ser elaborat a 
partir de dos documents marc, l’anterior Pla comarcal de les dones, i el Pla de 
polítiques de gènere de la Generalitat de Catalunya 2008-2011, encara manté la seva 
vigència, amb el benentès que el Consorci de Benestar Social del Ripollès ha iniciat 
els treballs per a la redacció del nou Pla. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Consell de Govern, l’adopció dels acords següents: 

Primer.- Aprovar la pròrroga del Pla de polítiques de gènere del Ripollès 2011-2015, fins que 
el Consorci de Benestar Social del Ripollès finalitzi la redacció del nou Pla. 

 
Segon.- Notificar l’adopció d’aquest Acord al Consorci de Benestar Social del 
Ripollès i a la totalitat dels ajuntaments de la comarca del Ripollès. 
 
Tercer.- Ratificar aquest acord a la propera sessió del Ple que se celebri.” 
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Per tot l’exposat i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de la Gestió, el Ple, per unanimitat dels membres assistents, adopta els 
acords següents: 
 
Primer.- Ratificar l’acord adoptat pel Consell de Govern en la seva sessió de data 20 
de desembre de 2016, pel qual es va aprovar la pròrroga del Pla de polítiques de 
gènere del Ripollès 2011-2015, fins que el Consorci de Benestar Social del Ripollès 
finalitzi la redacció del nou Pla. 
 
Segon.- Notificar l’adopció d’aquest Acord al Consorci de Benestar Social del 
Ripollès i a la totalitat dels ajuntaments de la comarca del Ripollès. 
 
El President explica que aquesta proposta el que planteja és la necessitat de disposar 
d’un pla de polítiques de gènere, òbviament des d’un punt de vista substantiu, però 
també perquè així ho requereix la sol· licitud de determinades subvencions. A l’espera 
de la finalització de la redacció del nou Pla de polítiques de gènere que està redactant 
el Consorci de Benestar Social del Ripollès, es proposa la pròrroga del Pla existent. 
 
 
6. DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DELS NOUS REPRESENTANTS 
DEL GRUP D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD 
MUNICIPAL A LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES I A LA COMISSIÓ 
INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE LA GESTIÓ  
 
Es dóna compte del nomenament dels nous representants del grup d’Esquerra 
Republicana de Catalunya – Acord Municipal, a la Comissió especial de comptes i a la 
Comissió informativa i de seguiment de la gestió. 
 
Per escrit de data 22 de novembre de 2016 -RE 3247-, el grup polític Esquerra 
Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM) ha designat com a  
representant a la Comissió Especial de Comptes i a la Comissió Informativa i de 
Seguiment de la Gestió, al senyor Roger Bosch i Capdevila, en substitució del senyor 
Jordi Batchelli i Aulinas. 
 
Així mateix ha nomenat el senyor Sergi Albrich i Viñas, com a suplent en aquestes 
Comissions. 
 
El ple en queda assabentat. 
 
 
7. PROPOSTA DE SUPORT A LA MOCIÓ DEL COL·LECTIU PERQUÈ NO 
ENS FOTIN EL TREN PER EXIGIR LA RACIONALITZACIÓ DELS HORARIS 
DE LA LÍNIA DE RODALIES R3 
 
Atès que el transport ferroviari és un servei essencial, bàsic i d’interès general i, 
sovint, imprescindible per a la vida quotidiana de les persones de les nostres 
comarques. 
 



Atès que el col· lectiu “Perquè no ens fotin el tren” té com a objectiu treballar 
constructivament per aconseguir un transport públic digne i de qualitat. 
 
Atès que les activitats del col· lectiu se centren a treballar perquè la línia ferroviària 
R3 funcioni amb uns horaris racionals, uns serveis dignes i accessibles per a tothom i 
a uns preus raonables. 
 
Atès que el gener de 2015 el col· lectiu “Perquè no ens fotin el tren” va aprovar el 
document “Racionalització dels horaris” que es transcriu a continuació: 
 

És fonamental que els horaris es compleixin per generar confiança en el tren. I 
és fonamental també que s’informi sobre obres, limitacions de velocitat 
temporals, etc. Les dades demostren que hi ha trens que arriben 
sistemàticament amb retard, fet que genera perjudicis als usuaris i contribueix 
a donar una mala imatge del tren, alhora que no en fomenta l’ús.   
 
No pot ser que els canvis d’horaris es facin d’un dia per l’altre i sense cap avís 
als usuaris i tampoc no pot ser que els canvis impliquin que s’allargui la 
durada dels trajectes.  
 
El primer tren del matí que surt de Ripoll en direcció BCN hauria d’arribar a 
La Sagrera a les 7:45 (seria molt més compatible amb els horaris habituals de 
treball dels usuaris). Hauria de sortir més d’hora i ser semidirecte.  
 
S’hauria de retornar a l’horari habitual el 2n tren del matí direcció BCN que 
permetia arribar a treballar a Vic, on es desplaça força gent del Ripollès i 
Osona Nord, a les 9 del matí (el dia 30 de juny es va canviar sense previ avís 
per unes suposades obres que no han començat mai...).  
 
Caldria revisar horaris incongruents, que no responen al moviment natural de 
la població. No té cap lògica que l’últim trajecte Ripoll – BCN de dilluns a 
divendres sigui 21,04 – 23,04 i que, en sentit BCN – Ripoll, sigui 20,17 – 22,08, 
quan el moviment natural de població és a la inversa (més gent necessita 
traslladar-se tard des de BCN a Ripoll). Els caps de setmana, en canvi, que és 
quan la gent necessita desplaçar-se tard de Ripoll a BCN, l’últim trajecte 
Ripoll – BCN és 20,09 – 22,01. 
 
Caldria reflexionar sobre el sentit d’un tren “bala/ràpid” que només estalvia 5 
minuts respecte dels trens semidirectes i, en canvi, interfereix en la fluïdesa de 
circulació de la resta de trens. 
 
 Caldria revisar els horaris per establir una cadència com la que existeix a la 
majoria de línies i donar-los més lògica (hi ha espais llargs sense cap tren i en 
un període brevíssim en poden sortir dos de pràcticament simultanis: per 
exemple, el cap de setmana a Vic surt un tren a les 13:01 i un altre a les 13:10 
i des de les 11:50 no n’hi ha cap altre). 
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Caldrien més trens que sortissin de Ripoll i arribessin a Ripoll. L’oferta 
limitada d’horaris fa que el tren sigui poc utilitzat i que sovint s’hagi de fer 
servir el cotxe particular per desplaçar-te fins a Vic i poder tenir millor oferta.  
 
 A Centelles, capital d’Osona Sud i que no disposa de cap altre sistema de 
transport regular alternatiu (només hi ha 2 busos al dia), hi haurien de parar 
tots els semidirectes.  
 
 Caldria que el tren que surt de Sants a les 23.57 i arriba fins a Granollers, es 
perllongués fins a Vic.  
 
 És urgent treballar perquè hi hagi més llocs al llarg de la línia en què els trens 
es puguin creuar.  
 
 S’hauria de garantir la coordinació d’horaris amb els trens francesos que 
surten de La Tour de Querol i també amb la resta de transport públic.  
 
 Alhora que es racionalitzen els horaris, cal revisar i ajustar també la quantitat 
de vehicles o vagons de cada tren en funció del nombre d’usuaris. 

 
Atès que l’establiment dels horaris de rodalies és competència de la Generalitat de 
Catalunya a través del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 
Atès que aquest document de “Racionalització dels horaris” va ser presentat pel 
Col· lectiu “Perquè no ens fotin el tren” al Departament de Territori i Sostenibilitat els 
dies 30 de gener de 2015 (anterior mandat) i el dia 29 se febrer de 2016 (actual 
mandat). 
 
Per tot l’exposat i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de la Gestió, el Ple, per unanimitat dels membres assistents, adopta els 
acords següents: 
 
Primer.- Manifestar el compromís d’aquest Consell Comarcal del Ripollès de treballar 
i col· laborar per aconseguir millores per a la línia R3 i per aconseguir un transport 
públic digne i de qualitat, per això insistim en el desdoblament de la línia des de 
Montcada Bifurcació fins a La Tour de Carol. 
 
Segon.- Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya perquè, d’acord amb els compromisos expressats en les reunions amb el 
Col· lectiu “Perquè no ens fotin el tren”, presenti una proposta de racionalització dels 
horaris de la línia R3 perquè pugui ser debatuda i consensuada entre els agents 
implicats. 
 
Tercer.- Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat que, paral· lelament a la 
revisió dels horaris, es treballi per millorar la coordinació d’horaris entre el tren i els 
autobusos urbans i interurbans amb l’objectiu de crear una vertadera xarxa de 
transport públic.  
 



Quart .- Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, ADIF i 
RENFE a què es revisin i s’ajustin la quantitat de vehicles o vagons de cada tren en 
funció del nombre d’usuaris i que es tingui en compte la comoditat dels passatgers a 
l’hora d’assignar combois per als trajectes amb recorreguts de més de 3 zones, fent 
que es destinin vehicles de seients “tous” a aquests trajectes.    
 
Cinquè.- Fer arribar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als ajuntaments de la comarca 
del Ripollès, als consells comarcals de Cerdanya, Osona i Vallès Oriental, a 
l'Associació Xarxa C17, a ADIF i a RENFE. 
 
El President explica que aquesta moció respon a una reivindicació històrica del 
territori. Pensa que fins que no hi hagi un traspàs de la competència a Ferrocarrils, 
aquesta situació no millorarà 
 
El conseller senyor Sergi Albrich explica que el seu grup vol manifestar la seva 
satisfacció, en nom del col· lectiu Que no ens fotin el tren, i agraeix que el Ple aprovi 
la moció. Sobretot vol reivindicar la feina per aquesta gent, la majoria ripollesos, per 
la feina diària i contínua que fan. Demana al Consell que pressioni tant com pugui per 
millorar la línia i per tal que es faci efectiu el traspàs de rodalies, a fi de per poder-nos 
gestionar directament aquesta línia 
 
El President diu que pren nota, que fa tot el que pot en aquest sentit i que ho 
continuarà fent. Agraeix les paraules del senyor Albrich. 
 
 
8. PROPOSTA DE SUPORT AL MANIFEST O DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 
D’ENTITATS I ENS LOCALS SOBRE LA RESPOSTA A LES SITUACIONS DE 
POBRESA ENERGÈTICA 
 
La Diputació de Girona ha tramès la Declaració institucional d’entitats i ens locals 
sobre la resposta a les situacions de pobresa energètica, als efectes d’obtenir, si és 
possible, la màxima implicació de totes les administracions catalanes (i les entitats i 
els col· lectius socials) per actuar preventivament contra la pobresa energètica. 
 
El Consell Comarcal del Ripollès comparteix plenament el contingut de la referida 
declaració així com la conveniència de donar-ne l’adequada difusió. 
 
Per tot l'exposat, i vist el dictament favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de la gestió, el Ple, per unanimitat dels membres assistents, adopta els 
acords següents: 
 
Primer. Aprovar i donar suport al manifest o declaració institucional d’entitats i ens 
locals sobre la resposta a les situacions de pobresa energètica, que es transcriu a 
continuació:  
 
«Manifest 
Durant els últims 8 anys els indicadors socioeconòmics referents a les desigualtats i la qualitat 
de vida de la població han empitjorat a resultes de la crisi econòmica iniciada l’any 2008. En  
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són un clar exemple la pobresa material severa, que ha passat d’un 2,3% el 2008 al 6,7% el 
2015 (IDESCAT), o la taxa d’atur, que se situa en el 15,9% a Catalunya (EPA).  
 
La crisi econòmica ha fet aflorar els condicionants estructurals que determinen les condicions 
socials i econòmiques en què la població viu i ha fet augmentar les desigualtats socials. Un dels 
clars exemples en què s’ha traduït aquest empitjorament de les condicions de vida és 
l’anomenada pobresa energètica.  
 
Un any més, ens apropem a una nova temporada de fred i segueix augmentant el nombre de 
persones que, a més de no gaudir d'unes condicions de confort adequades a casa, no poden fer 
front al pagament de les factures d'electricitat, gas i aigua. Segons dades de l’IDESCAT, el 
2015 a Catalunya hi havia 645.000 persones que manifestaven tenir dificultats per mantenir 
l’habitatge a temperatura adequada. Aquesta xifra suposa un increment de 260.000 persones en 
tan sols dos anys. Segons dades europees (Eurosurveillance) l’Estat espanyol és, des de fa uns 
anys, un dels estats que pateix una mortalitat addicional més alta a l’hivern de tota la Unió 
Europea.  
 
Des de fa més d’un any Catalunya disposa de la Llei 24/2015, una normativa impulsada per una 
Iniciativa Legislativa Popular, que incrementa la protecció de les persones davant els talls de 
subministraments. Si bé des dels serveis d’atenció primària s’han ampliat programes i s’han 
adoptat nous protocols per evitar els talls, tant els ajuntaments com les entitats hem constatat la 
necessitat de reforçar les actuacions que ataquin les causes de la pobresa energètica: la mala 
qualitat dels habitatges (1), l’atur i els baixos ingressos de les unitats de convivència (2), la 
disminució de les prestacions socials, el desconeixement de la població a l’hora de gestionar els 
seus subministraments i l’elevat preu de l’energia (3).  
 
1 Segons dades d’Eurostat, més d’un 15% dels habitatges a l’Estat espanyol presenten humitat, 
goteres o altres problemes derivats d’un mal aïllament. I amb dades d’Idescat sabem que a 
Catalunya el 9% d’edificis presenten algun tipus de deficiència i el 2% estan en mal estat o en 
estat ruïnós.  
 
2 A Catalunya, el 19% de les persones es trobaven en risc de pobresa l’any 2015.  
 
3 Segons dades publicades per l’Institut Català de l’Energia, en el període 2008 – 2n semestre 
2015, el preu de l’energia elèctrica a Espanya per al consumidor domèstic experimenta un 
increment del 73%. En aquest mateix període, a la UE-28 i a l’Eurozona aquest augment és del 
33% i 34%, respectivament. Des del 2n semestre de 2010 el preu a Espanya es situa per sobre 
de les mitjanes europees  
 
De fet, coneixedors de les necessitats dels veïns i veïnes i de la manca de possibilitats de 
capgirar la seva situació de permanent dependència, els ajuntaments, com a administració més 
propera a la ciutadania, i les entitats del tercer sector, han hagut d’iniciar la resposta tant a les 
necessitats immediates com a l’inici de serveis de caràcter més preventiu. Acompanyats també 
d’altres institucions públiques i de entitats del tercer sector, s’han acabat desplegant 
mecanismes que van més enllà del pagament de factures, a través de recursos propis i sovint 
sense tenir clars ni la totalitat de recursos existents, ni la legislació a aplicar, ni la reglamentació 
exacta sobre com procedir. 
 



Per tot això, a partir de l’experiència adquirida des de l’àmbit local, CONSTATEM:  
 
- Que estem davant d’una situació d’urgència social generalitzada a tot el país, que ha de trobar 
una resposta sòlida i adequada; i arrel de l’experiència adquirida des de l’àmbit local tant públic 
com de les entitats que treballen al territori,  
 
DEMANEM  
 
La màxima implicació de totes les administracions catalanes, les entitats i els col·lectius socials 
per actuar preventivament contra la pobresa energètica i  
 
RECLAMEM  
 
- Que l’Estat espanyol reguli la protecció dels consumidors vulnerables tal i com li exigeixen 
les directives europees 2009/72/CE i 2009/72/CE relatives al mercat intern de l’electricitat i el 
gas respectivament.  
-  Que no es suprimeixi normativa en favor de la lluita contra la pobresa energètica.  
- Que la Generalitat continuï desplegant els procediments pendents en la matèria, incloent 
mesures que agilitzin els protocols d’actuació, establint convenis amb les companyies 
subministradores d’aplicació en tot el territori i assignant els recursos econòmics necessaris que 
estableix la normativa.  
- Que les empreses subministradores es comprometin a garantir l’accés als subministraments 
bàsics de tota la població i es coresponsabilitzin en la lluita contra la pobresa energètica, 
d’acord amb el que estableix la Llei 24/2015.  
- Que les institucions públiques dotin de recursos que facin possible una acció pública 
preventiva en l’àmbit de la pobresa energètica.  
- Que s’elabori un diagnòstic real de la situació que permeti acotar el perfil socioeconòmic de 
les persones afectades, millorar la qualitat de les dades primàries sobre pobresa energètica, i 
identificar més detalladament les relacions de causa-efecte de la pobresa energètica, per tal 
d’avançar en el diagnòstic de casos de pobresa energètica per part dels agents que treballen 
directament amb els usuaris.  
- Que s’elabori una Estratègia Catalana de Pobresa Energètica que fixi uns objectius mínims a 
assolir i serveixi de guia per a gestionar la pobresa energètica a tots els nivells d’intervenció 
(regions, municipis, Tercer Sector) amb una base comuna.  
- Que s’ofereixin eines i mecanismes de suport tècnic i assessorament a aquells agents socials 
que identifiquen i gestionen les situacions de pobresa energètica.  
 
Des de l’àmbit local i el tercer sector continuarem donant suport als nostres veïns i 
veïnes en situació de vulnerabilitat, com ho hem fet sempre, destinant recursos propis, 
apoderant usuaris i impulsant iniciatives de suport mutu. No obstant això, la pobresa 
energètica és una xacra social conseqüència del desenvolupament d’un model 
constructiu i energètic que només podrem eradicar si trobem solucions conjuntes».  
 
Segon. Notificar aquest acord al govern espanyol, a la Generalitat de Catalunya, a la 
Diputació de Girona, i al Consorci de Benestar Social del Ripollès. 
 
El president explica que ens adherim a un manifest que neix de la Diputació de Girona 
a petició de la CUP. Les situacions de pobresa energètica són molt complicades i, 
malauradament, s’estan agreujant. Amb aquesta moció ens adherim a les accions que 



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 

s’instin en aquest sentit. El Consorci de Benestar Social del Ripollès cada dia ha de 
destinar més recursos a atendre aquestes situacions d’enorme dificultat. 
 
El conseller senyor Roger Bosch, d’ERC-AM, diu que celebren aquest manifest, però 
recorda que amb motiu de l’aprovació del pressupost del Consell, el seu grup ja va  
demanar més ambició per fer front a temes socials i vol saber si s’ha executat alguna 
cosa en relació a aquesta qüestió. 
 
El President diu que en matèria de serveis socials el Consell està en una situació una 
mica peculiar, ja que aquests serveis els té delegats al Consorci de Benestar Social del 
Ripollès i, en la mesura que té delegades aquestes competències, no poden instar 
directament aquestes accions. En tot cas explica que el Consorci actualment compta 
amb un romanent, que propicia que pugui instar determinades accions en aquest sentit. 
El Consorci ha instat diferents línies d’acció que s’han desenvolupat a nivell de 
primària, s’ha demanat una subvenció a consum en matèria de pobresa energètica. 
S’han tirat endavant accions consensuades. Sortosament tenim operadores locals, 
s’està fent l’atenció primària, però no estem davant d’un problema de finançament.  
 
El senyor Bosch diu que en pren nota, perquè les dades de què es disposa diuen que 
s’han triplicat els casos d’emergència energètica i el sorprèn que es digui que hi ha 
recursos suficients. 
 
El President diu que en tot cas el tema de la pobresa energètica no es soluciona amb 
finançament, sinó mediant amb les companyies, que és el que fa el Consorci. 
 
 
9.  DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
Es dóna compte dels Decrets dictats per la Presidència que es detallen a continuació: 
 
 
Decret de 13.10.2016 Designació d’un president i dos vocals, entre els membres 

de la corporació, per formar part del tribunal qualificador 
del procés de selecció d’una plaça de personal laboral 
d’auxiliar administratiu amb caràcter interí. 

Decret de 18.10.2016 Requeriment d’esmena de deficiències a la casa de colònies 
que es relaciona. 

Decret de 21.10.2016 Contractació, per la via d’urgència, un oficial de 
manteniment del Refugi d’animals del Ripollès. 

Decret de 25.10.2016 Aprovació del pressupost per a la compra i subministrament 
de 17 casetes destinades al refugi d’animals del Ripollès. 

Decret de 25.10.2016 Aprovació del pressupost per a la compra i subministrament 
de 6 contenidors per a la recollida selectiva dels residus 
municipals. 

Decret de 28.10.2016 Adscripció en comissió de serveis de la funcionària que es 
relaciona, per ocupar el lloc de treball de TAG, codi 4F, 
d’aquesta corporació. 

Decret de 28.10.2016 Atorgar gratificacions extraordinàries al treballador que es 
relaciona. 



Decret de 04.11.2016 Reconeixement de la gratuïtat per a l’ús dels serveis 
escolars de menjadors i/o transport escolar per al curs 2016-
2017 als alumnes que es relacionen. 

Decret de 04.11.2016 Denegació de l’ajut de menjador per al curs 2016-2017, a 
l’alumna que es relaciona. 

Decret de 04.11.2016 Arxivar la sol· licitud d’ajut de menjador, sense que calgui 
cap altre tràmit, a la alumna A.V.B. 

Decret de 04.11.2016 Arxivar la sol· licitud d’ajut de menjador, sense que calgui 
cap altre tràmit, a l’alumne. O.M.G. 

Decret de 04.11.2016 Arxivar la sol· licitud d’ajut de menjador, sense que calgui 
cap altre tràmit, a l’alumna C.G.LL. 

Decret de 04.11.2016 Arxivar la sol· licitud d’ajut de menjador, sense que calgui 
cap altre tràmit, a l’alumna X.G.F. 

Decret de 04.11.2016 Arxivar la sol· licitud d’ajut de menjador, sense que calgui 
cap altre tràmit, a l’alumna S.B.R.F. 

Decret de 07.11.2016 Resolució de les sol· licituds d’ajut de desplaçament per al 
curs 2016-2017, (Fase-1 sense sol· licitud) als alumnes que 
es relacionen. 

Decret de  11.11.2016 Atorgament i denegació de subvencions a les persones i 
entitats que es relacionen. 

Decret de  11.11.2016 Resolució de les sol· licituds d’ajut de desplaçament per al 
curs 2016-2017, (Fase-) als alumnes que es relacionen. 

Decret de 14.11.2016 Inspecció favorable de la inspecció biennal realitzada a la 
casa de colònies que es relaciona. 

Decret de 15.11.2016 Desestimar les al· legacions presentades i imposar una 
sanció a l’empresa que es relaciona, per excedir els 
paràmetres dels límits permesos al reglament d’abocament 
d’aigües residuals a la comarca del Ripollès. 

Decret de 15.11.2016 Contractació en regim temporal i a jornada completa, en la 
modalitat contractual de pràctiques, al personal que es 
relaciona. 

Decret de 15.11.2016 Inspecció favorable de la inspecció biennal realitzada a 
l’alberg de joventut que es relaciona. 

Decret de 16.11.2016 Contracte menor de subministrament de material informàtic 
pel personal del Consell Comarcal del Ripollès. 

Decret de 16.11.2016 Sancionar l’empresa que es relaciona per superar els límits 
establerts al reglament d’abocament d’aigües residuals a la 
comarca del Ripollès. 

Decret de 18.11.2016 Reconeixement dels serveis prestats a la Xarxa Local de 
Municipis Gironins i fixació del venciment a la persona que 
es relaciona. 

Decret de 18.11.2016 Requeriment per esmenar les deficiències detectades per la 
inspecció biennal a la casa de colònies que es relaciona. 

Decret de 22.11.2016 Atorgament de subvenció a la Coral de Camprodon com ajut 
per a l’organització de la 15a edició de l’Aplec Coral de la 
Federació Catalana d’Entitats Corals (FCEC). 

Decret de 28.11.2016 Aprovació de la pròrroga en les millores de la prestació 
econòmica d’incapacitat temporal del personal del Consell 
Comarcal del Ripollès. 
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Decret de 29.11.2016 Resolució de les sol· licituds d’ajut de menjador escolar per 
al curs 2016-2017, (Fase-4) als alumnes que es relacionen. 

Decret de 29.11.2016 Resolució de les sol· licituds d’ajut de menjador escolar per 
al curs 2016-2017, (Fase-2) als alumnes que es relacionen. 

Decret de 29.11.2016 Resolució de les sol· licituds d’ajut de menjador escolar per 
al curs 2016-2017, (Fase-3) als alumnes que es relacionen. 

Decret de 29.11.2016 Sancionar l’empresa que es relaciona per superar els límits 
establerts al reglament d’abocament d’aigües residuals a la 
comarca del Ripollès. 

Decret de 30.11.16 Reconeixement de la gratuïtat per a l’ús dels serveis 
escolars de menjador i/o transport per al curs escolar 2016-
2017 (fase 2) als alumnes que es relacionen. 

Decret de 01.12.16 Esmena de l’error material del decret de resolució de les 
sol· licituds d’ajut de desplaçament per al curs 2016-2017 
(fase 1a.). 

Decret de 01.12.16 Esmena de l’error material del decret de resolució de les 
sol· licituds d’ajut de menjador per al curs 2016-2017 (fase 
1) (ajuts en funció de la distància). 

Decret de 02.12.16 Modificació del contracte menor del servei de transport a la 
demanda 2016-2017 línia Toses-Planoles-Ribes. 

Decret de 15.12.16 Incoació d’expedient sancionador per abocaments que 
superen els límits permesos a l’empresa que es relaciona. 

Decret de 16.12.16 Reconeixement de la gratuïtat per a l’ús dels serveis 
escolars de menjador i/o transport per al curs escolar 2016-
2017. 

Decret de 20.12.16 Contracte menor de subministrament de senyalització per a 
la reparació i reposició de l’existent a la xarxa de senders 
Itinerànnia al Ripollès, any 2016. 

Decret de 20.12.16 Contracte menor de serveis de manteniment de l’abocador 
comarcal clausurat Ripollès-3. 

Decret de 20.12.16 Imposició de sanció a l’empresa que es relaciona per 
abocaments al sistema de sanejament amb paràmetres que 
excedeixen dels límits permesos en el Reglament regulador 
d’aigües residuals de la comarca del Ripollès. 

Decret de 20.12.16 Contracte menor de subministrament i instal· lació de les 
targetes necessàries per integrar als autòmats existents els 
nous variadors de freqüència de diverses bombes d’impulsió 
i la programació dels autòmats per un correcte 
funcionament del pou de bombes d’aigua bruta a les 
EDARS de Ribes de Freser, Camprodon, Sant Joan de les 
Abadesses i Ripoll (estació bombeig Botei). 

Decret de 20.12.16 Contracte menor de serveis de manteniment del camí 
d’accés al Refugi d’animals del Ripollès. 

Decret de 20.12.16 Contracte menor d’obres de divisió de la zona d’esbarjo del 
Refugi d’animals del Ripollès i altres petites millores. 

Decret de 21.12.16 Contracte menor de subministrament de material informàtic. 
Decret de 21.12.16 Contracte menor de subministrament de llicències 

informàtiques. 
 



Decret de 21.12.16 Contracte menor de manteniment i conservació de la caldera 
i de les instal· lacions d’aire condicionat del Consell 
Comarcal del Ripollès. 

Decret de 21.12.16 Contracte menor de serveis per al manteniment i 
conservació de l’ascensor del Consell Comarcal del 
Ripollès. 

Decret de 22.12.16 Acceptar la renúncia de la cap de l’Àrea de Serveis a les 
persones i adscriure aquesta treballadora al lloc de treball 
de tècnica de joventut. 

Decret de 22.12.16 Contracte menor de serveis per al manteniment del sistema 
de seguretat, detecció de robatori, incendi, control 
d’accessos i connexió a central receptora d’alarmes de 
l’edifici del Consell Comarcal del Ripollès, any 2017. 

Decret de 22.12.16 Contracte menor de serveis per al manteniment de la 
llicència del programa de gestió de nòmines del Consell 
Comarcal del Ripollès, any 2017. 

Decret de 22.12.16 Contracte menor del servei d’auditoria dels comptes anual 
del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès 
(CSRCR), exercici 2016. 

Decret de 27.12.16 Mantenir la contractació de la treballadora de la corporació 
que es relaciona fins a la convocatòria de la plaça. 

Decret de 27.12.16 Contractar a la treballadora que es relaciona com a 
dinamitzadora juvenil. 

 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
10. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
 
Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen a 
continuació: 
 
 
Resolució de 13.10. 16 Aprovació de l’expedient de crèdit per ingressos, expedient 

15/2016            
Resolució de 24.10.16 Atorgament d’un permís puntual d’abocament d’aigües 

residuals amb camió cisterna i aprovar l’autoliquidació 
provisional, a l’empresa Gestió Decolònies, SL. 

Resolució de 24.10.16 Aprovació de l’expedient de crèdit per ingressos, expedient 
16/2016. 

Resolució de 25.10.16 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal· lacions de sanejament i 
aprovar l’autoliquidació provisional, a l’empresa 
Assegurances i Gestions Immobiliàries Moreno, en nom de 
la comunitat de propietaris del carrer Josep Maria Pellicer, 
13, del municipi de Ripoll. 
 
 
 



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 

Resolució de 25.10.16 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal· lacions de sanejament i 
aprovar l’autoliquidació provisional, a la Sra. Cristina 
Reche Carmona. 

Resolució de 28.10.16 Nou detall de l’execució de la Ruta 1 Setcases-Camprodon, 
referent a les parades, horaris i alumnes a transportar, per 
al curs 2016-2017. 

Resolució de 28.10.16 Nou detall de l’execució de la Ruta 12 Toses-Ribes de 
Freser, referent a les parades, horaris i alumnes a 
transportar, per al curs 2016-2017. 

Resolució de 07.11.16 Aprovació de l’expedient de crèdit per ingressos, expedient 
17/2016. 

  
Resolució de 14.11.16 Aprovació de l’expedient de crèdit per ingressos, expedient 

18/2016. 
Resolució de 16.11.16 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de 

neteja de clavegueram i instal· lacions de sanejament 
presentada per l’Ajuntament de Ripoll. 

Resolució de 16.11.16 Aprovació de la liquidació del servei de neteja de 
clavegueram i instal· lacions de sanejament presentada per 
l’Ajuntament de Ripoll. 

Resolució de 16.11.16 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal· lacions de sanejament 
presentada per l’Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses. 

Resolució de 16.11.16 Aprovació de la liquidació del servei de neteja de 
clavegueram i instal· lacions de sanejament presentada per 
l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 

Resolució de 16.09.16 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal· lacions de sanejament 
presentada l’empresa Pompas Fúnebres del Ripollès SL. 

Resolució de 16.11.16 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal· lacions de sanejament, 
presentada pel Sr. Joan Vilaplana. 

Resolució de 18.11.16 Aprovació de l’expedient de crèdit per ingressos, expedient 
20/2016. 

Resolució de 18.11.16 Aprovació de l’expedient de crèdit per ingressos, expedient 
19/2016. 

Resolució de 22.11.16 Atorgar 10 dies de termini a l’empresa EDICAS, per 
presentar per escrit si mantindrà les aigües de la zona dels 
dipòsits d’HCL connectades a la xarxa de pluvials o si 
executarà les modificacions pertinents per tal de connectar 
aquestes aigües a la xarxa de clavegueram. 

Resolució de 05.12.16 Atorgar a la representant del Mas La Casanova, del 
municipi de Queralbs, el permís puntual d’abocament 
d’aigües residuals amb camió cisterna i aprovar 
l’autoliquidació provisional. 

Resolució de 07.12.16 Aprovació de l’expedient de crèdit per ingressos, expedient 
21/2016. 



Resolució de 07.12.16 Aprovació de l’expedient de crèdit per ingressos, expedient 
22/2016. 

Resolució de 15.12.16 Aprovació de l’expedient de crèdit per ingressos, expedient 
23/2016. 

Resolució de 19.12.16 Aprovació de l’expedient de crèdit per ingressos, expedient 
24/2016. 

 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
11. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE CONSELL DE GOVERN 
CORRESPONENTS A LES SESSIONS CELEBRADES ENTRE ELS DIES 2 DE 
NOVEMBRE I 20 DE DESEMBRE DE 2016  
 
Es dóna compte de les actes de Consell de Govern números 21, 22, 23 i 24 
corresponents a les sessions celebrades en dates 2 i 15 de novembre i 12 i 20 de 
desembre de 2016, respectivament. 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
12. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
El President cedeix paraula al senyor Josep Coma, conseller de l’Àrea de Cooperació 
municipal. 
 
El senyor Coma explica que la urgència prové del fet que el dia 10 de gener es va 
celebrar una reunió del Consell Dinamitzador, a Olot, en la qual es va acordar que el 
conveni que els darrers anys es subscrivia amb l’Agència de Desenvolupament del 
Ripollès, es fes amb el Consell Comarcal del Ripollès, tal i com es feia amb el Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà. En conseqüència, no hi va haver temps de passar aquesta 
proposta a dictamen de la Comissió Informativa. El projecte es finança amb la taxa 
turística. El Conveni comporta que el Consell Comarcal del Ripollès haurà de pagar 
12.000 € anuals al Consell Comarcal de la Garrotxa, en concepte de despeses 
derivades de la coordinació del projecte. 
 
El President, a l’empara del que disposa l’article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, proposa la inclusió d’aquest punt, per urgència, per la 
qual cosa, amb caràcter previ a la votació de la proposta, el plenari haurà de ratificar 
la seva inclusió a l’ordre del dia per urgència. 
 
Sotmesa a votació la ratificació de la inclusió d’aquest punt per urgència a l’ordre del 
dia, el ple l’aprova per unanimitat dels membres assistents. 
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12.1 PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA I EL CONSELL 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER AL FINANÇAMENT DE LES DESPESES 
DERIVADES DE LA COORDINACIÓ COMERCIALITZACIÓ I PROMOCIÓ 
DEL PROJECTE XARXA DE SENDERS ITINERÀNNIA  
 
El maig del 2010 es va subscriure el Conveni de col· laboració entre el Consell 
Comarcal de la Garrotxa, el Consell Comarcal del Ripollès i el Consell Comarcal de 
l'Alt Empordà per a la creació del Consell Dinamitzador de la Xarxa de Senders 
Itinerànnia. 
 
El Consell Dinamitzador de la Xarxa de Senders Itinerànnia és un òrgan consultiu 
encarregat de vetllar per al bon funcionament, desenvolupament i continuïtat de la 
xarxa de senders Itinerànnia. Està format per: 
 

• Consell Comarcal de la Garrotxa 
• Consell Comarcal del Ripollès 
• Consell Comarcal de l'Alt Empordà   
• Turisme Garrotxa 
• Consorci Ripollès Desenvolupament 
• Associació Alt Empordà Turisme 

 
El Reglament de funcionament intern del Consell Dinamitzador forma part integrant 
del conveni. 
 
L'article 4 del Conveni disposa que les tasques de dinamització i promoció de la Xarxa 
de Senders Itinerànnia seran finançades segons les fórmules que acordi el Consell 
Dinamitzador. 
 
El Consell Dinamitzador, en data 12 de gener de 2016 va acordar que el Consell 
Comarcal de la Garrotxa, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i el Consorci Ripollès 
Desenvolupament efectuarien una aportació econòmica de dotze mil euros anuals 
(12.000 €/any) cadascun, per al finançament de les despeses derivades de la  
 
coordinació, comercialització i promoció del Projecte Xarxa de Senders Itinerànnia. 
Així mateix, el Consell Dinamitzador en aquesta mateixa data també va acordar que 
cada ens pagaria aquest import al Consell Comarcal de la Garrotxa, que és l'entitat a 
qui s'encomana la coordinació, comercialització i promoció del Projecte Xarxa de 
Senders Itinerànnia, bé sigui a través de mitjans personals i materials propis o de 
tercers. Aquestes obligacions es van plasmar en un conveni de col· laboració que van 
subscriure el Consell Comarcal de la Garrotxa i el Consroci Ripollès 
Desenvolupament, en data 11 de març de 2016. 
 
El Consell Dinamitzador, en data 10 de gener de 2017, ha acordat que el Consell 
Comarcal del Ripollès substituís al Consorci Ripollès Desenvolupament en 
l’assumpció del finançament de dotze mil euros anuals (12.000 €/any) per al 
finançament de les despeses derivades de la coordinació, comercialització i promoció 



del Projecte Xarxa de Senders Itinerànnia.esdevé necessari, per tant, formalitzar 
aquestes obligacions en un conveni de col· laboració. 
 
La intervenció ha emès un informe en el sentit que la despesa de 12.000 € que es 
deriva del conveni per l’any en curs no està prevista en els crèdits inicials del 
pressupost aprovat per al 2017. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni de col· laboració entre el Consell Comarcal de la 
Garrotxa i el Consell Comarcal del Ripollès per al finançament de les despeses 
derivades de la coordinació, comercialització i promoció del Projecte Xarxa de 
Senders Itinerànnia, el qual és del contingut literal següent: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA 
GARROTXA I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PEL FINANÇAMENT 
DE LES DESPESES DERIVADES DE LA COORDINACIÓ COMERCIALITZACIÓ 
I PROMOCIÓ DEL PROJECTE XARXA DE SENDERS ITINERÀNNIA  
 
......., .... de gener de 2017 
 
REUNITS 
D’una banda, l’Il·lm. senyor Joan Espona i Agustín, president del Consell Comarcal 
de la Garrotxa, actuant en nom i representació d'aquesta corporació i assistit per la 
secretària de la corporació, senyora Alícia Vila i Torrents. 
 
D’altra banda, l’Il·lm. senyor Joan Manso i Bosoms, President del Consell Comarcal 
del Ripollès, actuant en nom i representació d'aquesta corporació i assistit per la 
secretària de la corporació, senyora Marta Arxé i Llagostera. 
 
Les parts actuen en ús de les atribucions dels seus respectius càrrecs i en l'àmbit de 
les seves respectives competències, es reconeixen mútuament capacitat jurídica i 
d'obrar per formalitzar el present document, 
 
 
EXPOSEN 
 
1. El maig del 2010 es va subscriure el Conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal de la Garrotxa, el Consell Comarcal del Ripollès i el Consell Comarcal de 
l'Alt Empordà per a la creació del Consell Dinamitzador de la Xarxa de Senders 
Itinerànnia. 
 
2.  El Consell Dinamitzador de la Xarxa de Senders Itinerànnia és un òrgan consultiu 
encarregat de vetllar pel bon funcionament, desenvolupament i continuïtat de la xarxa 
de senders Itinerànnia. 
 
Està format per: 
 

• Consell Comarcal de la Garrotxa 
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• Consell Comarcal del Ripollès 
• Consell Comarcal de l'Alt Empordà   
• Turisme Garrotxa 
• Consorci Ripollès Desenvolupament 
• Associació Alt Empordà Turisme 

 
El Reglament de funcionament intern del Consell Dinamitzador forma part integrant 
del conveni. 
 
3. L'article 4 del Conveni disposa que les tasques de dinamització i promoció de la 
Xarxa de Senders Itinerànnia seran finançades segons les fórmules que acordi el 
Consell Dinamitzador. 
 
4. El Consell Dinamitzador, en data 12 de gener de 2016 ha acordat que el Consell 
Comarcal de la Garrotxa, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i el Consorci 
Ripollès Desenvolupament efectuaran una aportació econòmica de dotze mil euros 
anuals (12.000 €/any) cadascun, per al finançament de les despeses derivades de la 
coordinació, comercialització i promoció del Projecte Xarxa de Senders Itinerànnia, 
el qual constitueix un producte turístic que té per objecte la promoció turística de les 
comarques de la Garrotxa, el Ripollès i l'Alt Empordà, l'impuls del turisme sostenible, 
responsable i de qualitat  en aquests territoris i el desenvolupament, manteniment i 
millora de la Xarxa de Senders Itinerànnia, que és una infraestructura directament 
relacionada amb el turisme. 
 
El Consell Dinamitzador en aquesta mateixa data també ha acordat que cada ens 
pagarà aquest import al Consell Comarcal de la Garrotxa, que és l'entitat a qui 
s'encomana la coordinació, comercialització i promoció del Projecte Xarxa de 
Senders Itinerànnia, bé sigui a través de mitjans personals i materials propis o de 
tercers. 
 
5. El Consell Dinamitzador, en data 10 de gener de 2017 ha acordat que el Consell 
Comarcal del Ripollès substituís al Consorci Ripollès Desenvolupament per tal 
d’assumir el finançament de les despeses derivades de dotze mil euros anuals 
(12.000€/any) per al finançament de les despeses derivades de la coordinació, 
comercialització i promoció del Projecte Xarxa de Senders Itinerànnia. 
 
En conseqüència, amb la voluntat d’obligar-se, totes les parts CONVENEN: 
 
PRIMERA.-  El Consell Comarcal del Ripollès, en compliment de l'acord adoptat pel 
Consell Dinamitzador Itinerànnia en data 10 de gener, encomana al Consell 
Comarcal de la Garrotxa l'impuls i execució de les tasques de coordinació, 
comercialització i promoció del Projecte Xarxa de Senders Itinerànnia. 
 
SEGONA.- El Consell Comarcal del Ripollès aportarà l'import de 12.000 €/any (dotze 
mil euros anuals), al Consell Comarcal de la Garrotxa per al finançament de les 
tasques de coordinació, comercialització i promoció del Projecte Xarxa de Senders  
 
Itinerànnia. El primer pagament s’efectuarà en data de 31 de març i el segon en data 
de 30 de setembre. 



 
L’efectivitat d’aquest conveni està condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient. 
 
Els ens signants d'aquest conveni, amb aquesta aportació es fan càrrec dels costos 
anuals de la contractació de la coordinació, comercialització i promoció del projecte. 
Igualment es comprometen a assumir d’altres costos laborals associats a aquesta 
contractació. 
 
TERCERA. Amb caràcter previ al segon pagament, el Consell Comarcal de la 
Garrotxa haurà de certificar el destí de l'import abonat pel Consell Comarcal de 
Ripollès, mitjançant una memòria justificativa de l’actuació realitzada. 
 
QUARTA.- El conveni tindrà una vigència de quatre anys a comptar a partir de 
l'endemà de la seva signatura llevat que es doni alguna de les causes d'extinció 
previstes. Transcorregut aquest període, el conveni es podrà renovar de forma 
expressa per un nou període de quatre anys. 
 
CINQUENA.- Qualsevol de les corporacions sotasignats podrà resoldre o desistir 
d'aquest conveni amb un avís previ de dos mesos a la data de la seva vigència.  
 
En el cas que qualsevol de les parts que subscriuen aquest conveni decideixi la 
resolució anticipada haurà de comunicar-ho per escrit a les altres parts, amb un mes 
d’antelació.  
 
I en prova de conformitat signen aquest conveni, per triplicat exemplar, en el lloc i la 
data esmentats en l’encapçalament//Joan Espona i Agustín, President del Consell  
 
Comarcal de la Garrotxa//Joan Manso i Bosoms, President del Consell Comarcal del 
Ripollès//Assistits per,Alícia Vila i Torrents, Secretària del Consell Comarcal de la 
Garrotxa i per Marta Arxé i Llagostera, Secretària acctal. Consell Comarcal del 
Ripollès.” 
 
Segon.- L’efectivitat d’aquest conveni està condicionada a la dotació de crèdit adequat 
i suficient a la corresponent partida del pressupost 2017 per poder fer front al 
pagament dels 12.000 € en què es concreta l’obligació d’aquest exercici. 
 
Tercer.- Adoptar el compromís de dotar el pressupost dels exercicis 2018, 2019 i 2020 
amb la quantitat adequada i necessària per donar compliment a aquest conveni. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal de la Garrotxa i a l’Agència 
Desenvolupament del Ripollès, i al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, a l’efecte 
corresponent. 
 
Cinquè.- Donar-ne compte a la Intervenció i a l’àrea de Cooperació Municipal, 
Relacions Institucionals i transfrontereres, Modernització de l’Administració i 
Innovació Territorial, juntament amb una còpia del conveni, perquè en tinguin 
constància. 
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Sisè.- Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura del conveni. 
 
 
13. PRECS I PREGUNTES 
 
El President informa que el Consell de Govern, aquella mateixa tarda, abans de la 
celebració de la sessió plenària, ha adoptat l’acord de declarar desert el contracte de 
residus. Explica que es van detectar defectes a totes les propostes. Va sorgir el debat 
de què es podia i calia fer i, finalment, els serveis tècnics han informat la necessitat de  
declarar desert el concurs, per la màxima seguretat dels municipis. Els motius són 
diversos, 5 per manca de subrogació efectiva de tot el personal, 3 per no incorporar la 
totalitat de les amortitzacions d’elements diversos i 3 per no amortitzar les millores. 
Hi ha dues empreses que copen la totalitat dels concursos de l’entorn i que també són 
les que han obtingut la millor puntuació provisional, a distància de la resta. El més 
prudent és declarar desert el concurs. Ara les empreses disposaran de 15 dies per 
recórrer, es suspendrà el procediment i el Tribunal de contractació té uns dos mesos 
per resoldre. Llavors s’haurà de decidir què es fa en vista de la resolució del tribunal. 
Això genera un retard en la contractació. El Consell, a la vista d’aquest nou escenari, 
estudiarà totes les propostes polítiques que es plantegin durant aquest termini. Ha 
informat personalment els alcaldes d’aquesta situació. 
 
El conseller senyor Sergi Albrich, d’ERC-AM s’adreça al president per recordar-li que 
no es pot dir blat fins que sigui al sac i ben lligat. Recorda que fa uns mesos que 
davant del plenari va anunciar molt content una rebaixa del preu dels residus d’un 
14%. Aquesta informació va generar unes expectatives als ciutadans. Que el concurs 
que hagi quedat desert no és una bona notícia. En tot cas recorda, que és un toc 
d’atenció sobre el fet de fer anuncis precipitadament i que després no es poden fer 
realitat. S’ha d’esperar a disposar de tota la documentació i informes. 
 
Per altra banda, recorda que el Consell va llogar una nau per a la planta de 
transferència i vol aclarir si aquest lloguer comença a ser efectiu aquest mes de gener 
o més endavant. 
 
El conseller Roger Bosch, d’ERC-AM, explica que el dia 17 de desembre van formular 
una pregunta sobre despeses comarcals de residus a Sant Joan i no els consta la 
resposta, per veure què ha passat. 
 
El conseller Jordi Batchelli, d’ERC-AM vol transmetre la seva indignació cap a la 
Diputació de Girona i Dipsalut per com ha gestionat el tema dels parcs de salut, que 
s’han eliminat de manera unilateral i inexplicable. Creu que el Consell ha de mostrar 
de manera patent la seva indignació 
 
El President contesta els diferents temes plantejats: Respecte al tema de la licitació. 
Diu que ja n’han après, però en tot cas suggereix al senyor Albrich d’esperar a acabar 
el procediment perquè encara potser tindrem alguna altra sorpresa. Per altra banda, 
recorda que el Consell no aprova la taxa de residus dels ajuntaments, tot i que el 
conseller de l’Àrea ho defensa. No hi  ha unitat comarcal en el tema de les taxes i si 



pujarà o no la taxa als ciutadans és una qüestió que no depèn del Consell. De tota 
manera, pren nota i diu s’aplicarà la prudència que se li demana. Ja va traslladar a 
l’Alcalde de Camprodon que tornen a estar a l’inici i que s’obren a parlar del que 
calgui. La pretensió de la corporació és cohesionar. 
 
Pel que fa a la petició d’informació en matèria de residus diu que no li consta que no 
se li hagi respost, diu que encomana al gerent de comprovar què ha passat, però cru 
que segur que és un error. 
 
Pel que fa al tema dels parcs de salut comparteix la indignació que el senyor Batchelli 
ha exposat. Explica que han manifestat aquesta indignació a la Diputació i a Dipsalut. 
La causa de retirar la subvenció prové d’un informe d’intervenció. A la comarca 
funcionava especialment bé. Agraeix la feina feta pels treballadors de la casa, per la 
bona feina feta i l’impuls que s’havia donat al servei. Es va proposar al Consell 
d’Alcaldes que en la mesura que els alcaldes vulguin i amb finançament dels 
ajuntaments, el Consell ho contractaria de nou, fins que la Diputació torni a prestar el 
servei directament. 
 
El senyor Jordi Batchelli recorda que la Diputació ja va prestar el servei directament 
en el passat i no va funcionar. 
 
El President diu que li consta, però que ara per ara només podem fer això. Afegeix que 
la indignació s’agreuja, quan això se’ns va comunicar el dia 22 de desembre, en ple 
nadal i amb efectes 1 de gener.  
 
Finalment, en referència al lloguer de la nau, diu que es va formalitzar el contracte 
amb una carència de 8 mesos, que no sabem si ens servirà per tot el termini fins l’inici 
del nou concurs, però sí que guanyem un temps i podem disposar de la nau. 
 
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 
 


		2017-04-24T09:29:22+0200
	CPISR-1 C MARTA ARXÉ LLAGOSTERA


		2017-04-24T10:21:33+0200
	CPISR-1 C JOAN MANSO BOSOMS




