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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

 
Núm.: 3/2012 
Caràcter: Ordinària 
Dia:  15 de juny de 2012 
Hora d’inici: 19:45 hores 
Hora d’acabament: 20:15 hores 
Lloc: Sala de Plens 
 
ASSISTENTS            
 
Alcalde president 
 
Esteve Costa Sala 
 
Regidors 
 
Rosa Gardell Palol 
Jordi Llongarriu Canal 
Joan Fontdecaba Torrent 
Esteve Gardella Burcet 
 
EXCUSEN 
 
Llorenç Rigat Morera 
Esteve Surribas Xarlas 
 
Assisteix la Sra. Remei Soldevila i Miranda, administrativa de l’Ajuntament i secretària delegada. 
 
Actua com a secretari el Sr. Ignasi Planas i Corominas, comissionat pel SAT del Consell Comarcal del 
Ripollès. 
 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

El ple adopta per unanimitat dels assistents, que suposa la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació, les actes següents: 

Acta de la sessió ordinària celebrada el dia 16 de març de 2012 

Acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 30 d’abril de 2012 
 
 
2. CORRESPONDÈNCIA I DESPATX OFICIAL 
 
Es dóna compte al ple de la correspondència més destacada des de l’última sessió plenària: 

 

231 02/03/12 Consell Comarcal del Ripollès 

 

Reunió constitutiva de la Junta de 
Protecció Civil Comarcal 

276 14/03/12 Dept. Governació Aprovació de PUOSC 2012 

300 27/03/12 Consell Comarcal del Ripollès Acord de creació de la Comissió 
Comarcal de Protecció Civil 

301 27/03/12 Departament de Salut Xifres de serveis d'emergències a 
l'àrea bàsica de Camprodon de 
novembre i desembre de 2011 
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368 24/04/12 ST Territori i Sostenibilitat a 
Girona 

Aprovació definitiva del projecte en sòl 
no urbanitzable d'abastament al nucli 
d'Espinalba 

405 07/05/12 Ajuntament de Portbou Moció pel canvi de sistema 
d'atorgament de subvencions i que es 
pugui sufragar despeses ordinàries  

425 11/05/12 Ajuntament de Campelles Moció en defensa del model educatiu i 
de la llei d'educació a Catalunya 

480 25/05/12 Consell Comarcal del Ripollès 
CSRCR 

Acord d'acceptació de la delegació de 
competències de gestió, liquidació i 
recaptació de les plusvàlues 

 
 
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 
 
Es dóna compte dels següents decrets d’alcaldia: 
 

14/03/12 Sergi Gómez i Garcia Autorització d'ús del Camp de Tir 

15/03/12 Nadia Ruiz i Martinez Autorització d'ús del Camp de Tir 

15/03/12 Jordi Bayer i Trias Exempció IVTM per discapacitat 

16/03/12 Margarida Hernández 
Assabentat de primera ocupació dels habitatges 
situats a l'herbera del Morer 

16/03/12 Margarida Hernández  
Aprovació de la taxa d'expedició d'assabentat de 
primera ocupació 

16/03/12 Diputació de Girona 

Adhesió al Conveni subscrit entre la Generalitat 
de Catalunya i les Diputacions Provincials 
catalanes, publicat al DOGC, amb què s’estableix 
el Pla d’Assistència Financera Local 

16/03/12 Anna Salvador i Puigmal Autorització d'ús del Camp de Tir 

20/03/12 Josep Grau i Vidal 
Devolució part proporcional de l'IVTM per baixa 
temporal d'un vehicle 

22/03/12 Miquel Blanch i Sau 
Devolució part proporcional de l'IVTM per baixa 
definitiva d'un vehicle 

23/03/12 
Diverses societats elèctriques 
i de gas 

Aprovació de les liquidacions de la taxa de sòl, 
subsòl i volada per facturacions durant l'exercici 
2011 

26/03/12 
Emiliano Ezequiel Giménez 
Costa 

Autorització d'ús del Camp de Tir 

30/03/12 Diputació de Girona 
Sol·licitud de subvenció del Fons de Cooperació 
Cultural Local 2012 

03/04/12 Joan Moret i Roqué 
Requeriment de documentació per a expedient 
d'activitat ramadera 

04/04/12 Joan Guillaumes Vilanova 
Inici d'expedient de llicència en sòl no 
urbanitzable i informació pública - electrificació 
rural mas Rifred 

10/04/12 Rem Patrimoni, SL 
Assabentat de primera ocupació del carrer 
Catalunya, 5 

12/04/12 Elena Lavinia Gal Autorització d'ús del Camp de Tir 

12/04/12 Mª Mercedes Segarra Núñez Autorització d'ús del Camp de Tir 

12/04/12 Diputació de Girona Sol·licitud de subvenció de noves tecnologies 

12/04/12 Ramon Moret i Roqué 
Exp. 2012133-LLO-009-llicència d’obres per a la 
reforma interior de la nau ramadera del mas la Illa 
de dalt 
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12/04/12 Carles Jou i Picart 
Exp. 2012135-LLO-010-Llicència d'obres per 
l'arranjament del teulat per incendi al mas Pujol 

17/04/12 
Ampa Llanars escola les 
Moreres 

Autorització per venda de llibres i flors la diada de 
Sant Jordi 

17/04/12 Unió esportiva Camprodon 
Ajut pel finançament del 9è Torneig Germans Vila 
Riera de Futbol Base 

25/04/12 Silvestre Sole i Descamps Ajut a la Festa de Sant Antoni Abad 

02/05/12 Joan Marquès Suriñach 
Col·laboració al finançament de les despeses 
d’edició del llibre “Memòries d’un Capellà de més 
de 100 anys” 

08/05/12 Esther Cucurull Folguera Autorització d'ús del Camp de Tir 

10/05/12 Jordi Roca Mallarach Autorització d'ús del Camp de Tir 

11/05/12 Montse Nogué Autorització d'ús del Camp de Tir 

15/05/12 Antònia Marcer i Gutiérrez 
Exp. 2012144-LLO-011-llicència d’obres per a 
canviar una banyera per un plat de dutxa al seu 
habitatge del carrer Conflent, 9 

15/05/12 Joan Gardella i Colomer 
Assabentat de la comunicació d’activitat 
ramadera de 10 caps de bestiar oví, en règim 
extensiu, exclusivament per al consum propi. 

17/05/12 M. Rocio Busquets Pardo Autorització d'ús del Camp de Tir 

22/05/12 Misael Arrizabalaga Blanch Autorització d'ús del Camp de Tir 

25/05/12 Dora Compte Bartrolic 
Devolució de la part proporcional de l’'IVTM 2012 
d’un vehicle en motiu de baixa per 
desballestament  

25/05/12 Miquel Sayó Mas Autorització d'ús del Camp de Tir 

28/05/12 Club Ciclista TRANSPYR 
Autorització de pas de marxa BTT no competitiva  
TRANSPYR ADVENTURE 2012 

29/05/12 Ajuntament 
Incoació d'expedient de contractació del servei de 
socorrisme de la piscina municipal 

05/06/12 Diputació de Girona 
Generació de crèdits per ingressos-subvencions 
Diputació de Girona     

05/06/12 Joan Guillaumes Parramon 
Emissió de certificat negatiu en relació a 
l'inventari de bens  

07/06/12 Sage-Sport, SL 
Adjudicació del servei de socorrisme de la piscina 
municipal 

08/06/12 
Comunitat de Propietaris "El 
Morer" 

Exp. 2012176-LLO-012-llicència d'obres per el 
reforç estructural de pilars del pàrquing 

 
 
4. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D’OBRA PER L’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 
AL NUCLI D’ESPINALBA DE LLANARS 
 
Per acord del Ple de l’Ajuntament de Llanars de 30 de setembre de 2011 es va aprovar inicialment el 
projecte d’obra per l’abastament d’aigua al nucli d’Espinalba de Llanars, redactat per l’Enginyera Sra. 
Mireia Félix Castellanos, del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (CONGIAC), per 
import de 176.677,06 €, IVA inclòs; quedant aprovada, alhora, en unitat d’acte i de forma inicial, la 
relació detallada de béns i drets que s’expropien i s’ocupen per a l’execució del projecte esmentat. 
L’obra en qüestió esta inclosa en el Pla d’Obres i Serveis de Catalunya, exercici 2012. 
 
També s’acordà que l’acord d’aprovació inicial del projecte d’obres esdevindria definitiu sense 
necessitat de prendre cap nou acord si durant el període d’informació pública no es formulés cap 
al·legació i no s’hagués d’introduir cap modificació substancial com a conseqüència del procediment 
d’aprovació d’aquest projecte com a actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable. 
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L'expedient es va notificar personalment a tots els titulars de béns i drets a expropiar que consten en 
la corresponent relació a les persones directament afectades, i es va sotmetre a informació pública 
mitjançant la publicació d'anuncis al Diari de Girona de data 12 d'octubre de 2011, al tauler d'anuncis 
de la corporació i al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 200, de data 19 d’octubre de 2011. 
 
 Durant el termini d'exposició al públic de l'expedient es va presentar la següent al·legació: 
 
- NRE 1185, de data 27/10/11, formulada pels senyors Jose Blanch Guillamet, Esteve Ramon Ribell i 
Neus Viñas Arisa, per la qual demanen que es rectifiqui i s’actualitzi la relació de finques afectades i 
els seus titulars, fent constar que la part de la parcel·la 59, del polígon 6, on es vol situar el dipòsit, és 
de propietat del Sr. Jose Blanch Guillamet. 
 
Per acord del Ple de l’Ajuntament de data 16 de desembre de 2011, pel qual s’efectuà l’aprovació 
prèvia del projecte en sòl no urbanitzable, es va estimar l’al·legació presentada durant el termini 
d’exposició pública, modificant l'annex de propietaris afectats, quedant de la següent manera: 
 
Finca 1 - Polígon 6 - Parcel·la 59 
Propietari: Esteban Ramon Ribell 
Servitud de pas - 249 m2 
Ocupació temporal - 1080 
Expropiació: 0 m2  
 
Finca 2 - Polígon 6 - Parcel·la 132 
Propietària: Remei Guillaumes Juncà 
Servitud de pas - 24 m2 
Ocupació temporal - 96 
Expropiació: 0 m2 
 
Finca 3 - Polígon 6 - Parcel·la 59 
Propietari: Josep Blanch Guillamet 
Servitud de pas - 14 m2 
Ocupació temporal - 116 
Expropiació: 160 m2 
 
Per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de 15 de març de 2012, es va 
aprovar definitivament la sol·licitud d’obres en sòl no urbanitzable per a l’abastament d’aigua potable 
al nucli d’Espinalba, amb el ben entès que es compleixin les condicions de l’informe de l’Oficina 
Territorial d’Avaluació Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 
El ple adopta els següents acords: 
 
1. Aprovar definitivament el Projecte d’Abastament d’aigua al nucli d’Espinalba de Llanars, redactat 
per l’Enginyera Sra. Mireia Félix Castellanos, del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de 
Catalunya (CONGIAC), per import de 176.677,06 €, IVA inclòs. 
 

2. Notificar l’adopció d’aquest acord als propietaris afectats. 

 

3. Publicar el present acord en el Butlletí oficial de la província de Girona, en el Diari oficial de la 

Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 

 
4. Trametre al Departament de Governació i Administracions Públiques dos exemplars del projecte 
tècnic aprovat i certificació de l’aprovació definitiva del projecte  
 
 
Intervencions 
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L’alcalde explica que el projecte ja ha passat tota la tramitació i ara es finalitza amb l’aprovació 
definitiva. El projecte afecta a tres finques, una de les quals està afectada, en una petita part, a 
expropiació. La resta es troben afectades a servituds. 
 
L’obra està inclosa al PUOSC 2012. Es disposa fins el 31 de desembre de 2012 per a adjudicar 
l’obra.  
 
Votacions 
 
Tots els presents hi voten a favor, que suposa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació. 
 
 
5. APROVACIÓ INICIAL DE L’ACTUALITACIÓ DE CÀRRECS DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL DE 
LLANARS. 
 
Atès que l’Ajuntament de Llanars, després de les darreres eleccions municipals,  ha patit canvis en 
l’equip de govern, els quals afecten als càrrecs reflectits als respectius plans de Protecció Civil 
aprovats per l’Ajuntament, s’entén necessària la seva actualització. 
 
De conformitat amb el previst a la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya i al 
Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del contingut per a l’elaboració i 
l’homologació dels plans de protecció civil municipals  
 
El ple adopta els següents acords: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’actualització dels càrrecs dels Plans de Protecció Civil aprovats per 
l’Ajuntament de Llanars, en els següents termes: 
 

Responsable municipal de l’emergència 

Composició 
 

Nom / Càrrec operatiu Càrrec habitual 
Telèfon de contacte 
en cas d’emergència 

Esteve Costa i Sala 
Alcalde 

651709462 

657913436 

Rosa Gardell Palol 
Tinent d’alcalde i Regidora 

699097299 

972741356 

 

Consell Assessor 

Composició 
 

Nom / Càrrec operatiu Càrrec habitual 
Telèfon de contacte en 

cas d’emergència 

Coordinador municipal de 
l’emergència  
Esteve Costa i Sala 
Substitut/a: Rosa Gardell 
Palol 

Alcalde 
 

Tinent d’alcalde i regidora 

651709462 
657913436 
699097299 
972741356 

Cap del grup local 
d’intervenció 

No n’hi ha o ADF(Infocat)  
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Cap del grup local 
sanitari 
 
 
Substitut/a 

No n’hi ha  

Cap del grup local 
logístic i d’acollida 
Jordi Llongarriu Canal 
Substituta: Rosa Gardell i 
Palol 

Regidor  
 

Tinent d’alcalde i regidora 

629158861 
972740146 
699097299 
972741356 

Cap del grup local d’ordre 
i d’avisos a la població 
Joan Fontdecaba i Torrent 
Substitut/a: Jordi Llongarriu 
i Canal 

Regidor  
 

Regidor 

630771962 
972740752 
629158861 
972740146 

 

Representant Municipal al Pla SISMICAT 

 
Composició 
 

Nom / Càrrec operatiu Càrrec habitual 
Telèfon de contacte en 

cas d’emergència 

Titular: Rosa Gardell Palol Tinent d’alcalde i regidora 
699097299 
972741356 

Substitut/a: Joan 
Fontdecaba i Torrent  

Regidor 
630771962 
972740752 

Grup Local d’Intervenció 

 
Composició 
 

Nom / Càrrec operatiu Càrrec habitual Localització 

Titular   No n’hi ha o ADF (Infocat)  

 

Grup Local Logístic i d’Acollida 

 
Composició 

Nom / Càrrec operatiu Càrrec habitual Localització 

 
Responsable de la Logística 
Jordi Llongarriu i Canal 
 
Substitut: Angel Morera i Casas 
 

 
Regidor 
 
 
Brigada d’obres 
 

 
629158861 
 
 
618486665 

 
Responsable d’Acollida 
Jordi Llongarriu i Canal 
 
Substitut: Angel Morera i Casas 

 
Regidor 
 
 
Brigada d’obres 
 

 
629158861 
 
 
618486665 

 



 

AJUNTAMENT DE LLANARS 

                    
 

Plaça de l’Om, 3  -  17869 Llanars  |   www.ddgi.cat/llanars 7 

 

Grup Local d’Ordre i Avisos a la Població 

 
Composició 
 

Nom / Càrrec operatiu Càrrec habitual Localització 

Cap del grup 
Joan Fontdecaba i Torrent 
 
Substitut: Remei Soldevila i 
Miranda 
 

 
Regidor 
 
Administrativa 

 
630771962 
 
649534712 

Responsable dels avisos a la 
població 
Joan Fontdecaba i Torrent 
 
Substitut/a: Remei Soldevila i 
Miranda 
 

 
Regidor 
 
 
Administrativa 

 
630771962 
 
 
649534712 

 
SEGON. Sotmetre l’acord a informació pública amb anuncis al BOP de Girona, al taulell d’anuncis de 
l’Ajuntament i al web municipal, pel termini de vint dies. 
 
TERCER. En cas de no presentar-se al·legacions, l’acord s’elevarà a definitiu sense necessitat 
d’adoptar un nou acord, i es publicarà al BOP de Girona, al taulell d’anuncis de l’Ajuntament i al web 
municipal. 
 
Així mateix es comunicarà l’acord a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya i al Consorci d’Espais 
d’Interès Natural del Ripollès. 
 
Intervencions 
 
L’alcalde explica que s’actualitzen els plans de protecció civil com a conseqüència dels canvis de les 
darreres eleccions locals. 
 
Votacions 
 
Tots els presents hi voten a favor, que suposa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació. 
 
 
6. APROVACIÓ INICIAL DEL PLA TÈCNIC DE GESTIÓ I MILLORA FORESTAL DE LA FINCA 
"ESPINALBA" 
 
Atès que l'Ajuntament té la voluntat de potenciar les zones de pastures en aquelles unitats on per 
l'orientació, pendent i tipus de vegetació sigui fàcil recuperar-les i/o mantenir-les, de manera que 
l'arbrat de baixa qualitat, que és el que predomina, serveixi per la obtenció de llenyes amb destí a fer 
biomassa per a consum propi i, tot i que a llarg termini, poder obtenir també fusta de qualitat.  
 
Vist el Pla tècnic de gestió i millora forestal de la finca "Espinalba" de Llanars, redactat pel servei 
tècnic del CEIN Ripollès, amb l'objectiu principal a llarg termini d'obtenció de fusta de qualitat i 
pastures. 
 
De conformitat amb el previst a l’ordre MAB/394/2003, de 18 de setembre, per la qual es regula el 
contingut, l'aprovació, la revisió i el seguiment dels plans tècnics de gestió i millora forestal i dels 
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plans simples de gestió forestal, i a l’article 37.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals (decret 179/1995) 
 
El ple adopta els següents acords: 
 
1. Aprovar inicialment el Pla tècnic de gestió i millora forestal de la finca "Espinalba" de Llanars. 
 
2. Exposar l'expedient al públic pel termini pel termini de 30 dies mitjançant anunci en el Butlletí Oficial 
de la Província i al DOGC a fi que qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo i adduir, durant el 
termini esmentat, totes les al·legacions o observacions que consideri oportunes. 
 
3. En el cas de què no es presentin al·legacions l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu. 
 
4. Comunicar el present acord al CEIN Ripollès, pel seu coneixement i als efectes adients. 
 
Intervencions 
 
L’any 2011 es va demanar una subvenció per redactar el Pla tècnic per gestionar els comunals. El 
CEIN Ripollès ha redactat el Pla de Gestió, el qual preveu com s’actua en cada una de les unitats 
d’actuació prevista. 
 
Votacions 
 
Tots els presents hi voten a favor, que suposa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació. 
 
 
7. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA MANCOMUNITAT DE LA VALL 
DE CAMPRODON I L’AJUNTAMENT DE LLANARS PER A LA REALITZACIÓ DEL FESTIVAL DE 
MÚSICA DE LA VALL DE CAMPRODON 2012 
 
Vist el conveni de col·laboració entre la Mancomunitat de la Vall de Camprodon i els ajuntaments de 
Llanars, Molló, Setcases i Vilallonga de Ter, per a la realització del Festival de Música de la Vall de 
Camprodon i la seva minuta. 
 
Atès que l’objecte d’aquest conveni és establir les bases de col·laboració entre les entitats abans 
esmentades per a la realització de la XIII edició d’aquest festival de música, amb la previsió de 
celebració de deu concerts als municipis de Llanars, Molló, Setcases i Vilallonga de Ter, aquest any 
2012, per un pressupost total de 21.500,00 euros. 
 
Atès que, de conformitat amb el pacte quart de la minuta del conveni, el finançament d’aquesta 
activitat anirà a càrrec dels Ajuntaments signants del conveni i de les subvencions que s’obtinguin per 
realitzar aquesta activitat i que, de conformitat amb el pacte cinquè els ajuntaments es comprometen 
a abonar a la Mancomunitat de la Vall de Camprodon la quantitat acordada en l’apartat quart del 
conveni amb aportació d’una bestreta de 3.500,00 €, abans del 31 de juliol de 2012. 
 
Vist l’informe d’intervenció en relació a la consignació pressupostària. 
 
El ple adopta els següents acords: 
 
1. Aprovar el conveni i la seva minuta en tots els seus termes. 
 
2. Notificar-ho a la Mancomunitat i a la resta d’ajuntaments per al seu coneixement 
 
3. Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret fora menester per a la signatura del conveni. 
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Votacions 
 
Tots els presents hi voten a favor, que suposa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació. 
 
 

8. MOCIÓ DE REBUIG A LA REDUCCIÓ PRESSUPOSTÀRIA EN PARTIDES DE POLÍTIQUES 
ACTIVES D'OCUPACIÓ DEL PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT PER A 
2012 

A proposta de la Fundació MAP, tenint en compte la situació actual de crisi, i davant el Projecte de 
Llei de Pressupostos Generals de l’Estat pel 2012, que redueix un 57% les partides en Polítiques 
Actives d’Ocupació, aquest Ajuntament considera prioritari promoure accions de protecció per als 
col·lectius més vulnerables, entre les quals es troben les persones amb discapacitat o trastorn mental 
amb especials dificultats d’inserció al mercat de treball.  

Aquestes accions de protecció tenen per objectiu la igualtat d’oportunitats en el desenvolupament 
dels seus drets com a qualsevol altre ciutadà. En particular, els Serveis d’inserció laboral a l’empresa 
ordinària i els Centres Especials de Treball,  han estat l’instrument fonamental d’inserció de 
treballadors amb discapacitat intel·lectual, trastorn mental o altres discapacitats severes. 

El ple adopta els següents acords: 

1. Manifesta el reconeixement de la tasca realitzada pels Centres Especials de Treball i els Serveis 
d’inserció a l’empresa ordinària per a la integració al mercat de treball dels col·lectius amb especials 
dificultats i considera que aquesta tasca és imprescindible en l’àmbit municipal per a l’exercici del dret 
al treball d’aquest col·lectiu. 

2. Insta al Govern de l’Estat a dotar el finançament establert normativament, incorporant criteris de 
discriminació positiva per als col·lectius amb discapacitat amb especials dificultats. 

3. Insta al Govern de la Generalitat a complementar i administrar els recursos necessaris per garantir 
el finançament dels Centres Especials de Treball i els Serveis d’inserció a l’empresa ordinària, d’acord 
amb criteris de discriminació positiva, i segons la moció aprovada per unanimitat al Parlament en la 
sessió del 22 de desembre de 2011. 

4. Urgeix a la creació d’un Pla català de polítiques actives per a les persones amb discapacitat, que 
contempli un model global que asseguri la continuïtat dels Serveis d’inserció laboral a la empresa 
ordinària, amb eines com el  treball amb suport, i dels Centres especials de Treball, aprovada de 
forma consensuada amb el sector. 

5. Demana al Consell Comarcal del Ripollès i a la resta d'organismes públics comarcals de treballar 
plegats i fer les accions necessàries per tal d'aconseguir que l’Estat aporti els recursos econòmics 
suficients per a donar compliment a allò que dicta la normativa en concepte de subvencions i evitar la 
pèrdua d'ocupació dels col·lectius amb especials dificultats, buscant també noves fórmules i recursos 
públics per evitar un increment substancial de les aportacions municipals i el sobrecàrrec de 
finançament dels ajuntaments. 

Intervencions 
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L’alcalde explica que hi ha una reducció del 57% de les aportacions en els pressupostos. Aquesta 
situació complica poder mantenir oberts els centres. La moció defensa el manteniment de les 
aportacions atès que el MAP, per a la comarca, desenvolupa una tasca molt important. 

Votacions 
 
Tots els presents hi voten a favor, que suposa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació. 
 
 
9. ADHESIÓ A LA MOCIÓ APROVADA PER L'AJUNTAMENT DE RIPOLL DE REBUIG A 
L'INFORME DEL CONSELL GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN RELACIÓ ALS PRINCIPIS PER 
UNA NOVA DEMARCACIÓ JUDICIAL. 
 
Vista la moció aprovada pel Ple de l'Ajuntament de Ripoll, en sessió ordinària celebrada el dia 24 
d'abril de 2012, que tot seguit es transcriu literalment: 
 
"..... 
MOCIÓ DE REBUIG A L'INFORME DEL CONSELL GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN 
RELACIÓ ALS PRINCIPIS PER UNA NVOA DEMARCACIÓ JUDICIAL. 
 
MOTIVACIÓ 
El Ple del Consell General del Poder Judicial va aprovar en la sessió de data 19 d'abril de 2012 un 
document que conté els principis i criteris bàsics per a la nova demarcació judicial, donant trasllat 
d'aquest document al Ministeri de Justícia, amb l'objectiu d'elaborar un debat que permeti superar les 
disfuncions que provoca un disseny territorial que no respon a la realitat d'una societat en constant i 
en profunda transformació. 
 
L'aprovació per part del Ple del Consell General del Poder Judicial d'una proposta de reducció a més 
de la meitat del número de partits judicials en tot Espanya, amb els arguments d'una reagrupació, 
implica verdaderament una supressió de seus judicials passant de 431 partits judicials a uns 200 en 
tot el territori espanyol, extrem que directament atempta contra les competències atorgades a l'Estatut 
d'Antonomia de Catalunya i les seves competències en matèria de justícia, així com també es 
vulneraria la pròpia  
 
L'actual crisi econòmica no ha de suposar en cap moment una reducció dels serveis que es presten 
en el territori, sinó el què hauria de suposar és una optimització de recursos, sense que això suposés 
una supressió de seus judicials. En efecte, es disposa en l'informe elaborat pel Ple de Consell 
General del Poder Judicial que seran bases de dit ajustament l'atenció i al proximitat en temps i 
servei, l'ús de noves tecnologies, criteris demogràfics, reordenació de geografia política respectant els 
àmbits territorials en que es desenvolupen les activitat polítiques i econòmiques de cada zona, extrem 
que si es donés la desaparició del partit judicial i del Jutjat originaria una vulneració d'aquests criteris 
que sosté el propi Consell General del Poder Judicial. 
 
El Jutjat Únic de Primera Instància i Instrucció de Ripoll és un ens del tot necessari per tal de donar 
resposta als nombrosos assumptes que succeeixen al partit judicial corresponent, i la seva supressió 
no només originaria un retrocés importantíssim al municipi en relació a qüestions de justícia i als 
diferents professionals que es dediquen en l'àmbit judicial (procuradors, empleats del Jutjat, advocats, 
pèrits,...) sinó també implicaria un greuge per tots  els ciutadans dels municipis del Ripollès allunyant 
la seu judicial actual a una altra comarca, i per tant impedint prestar un servei apropat al ciutadans del 
territori, sense tenir en compte la pròpia tipologia del territori, així com tampoc la pròpia problemàtica 
de les comunicacions entre els municipis. 
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Per tot això, es considera del tot inoportuna la decisió del Consell General del Poder Judicial de 
supressió automàtica sense tenir en compte factors importantíssims com són el mateix territori, les 
vies de comunicació i la tipologia del partit judicial, sense menysprear la dificultat que originaria amb 
els professionals que es dediquen en l'àmbit judicial l'eliminació pura i simple del partit judicial de 
Ripoll per agrupar-lo a un altre partit judicial. Òbviament són factors que s'han de tenir en compte i 
que correspon defensar des del territori i des del propi Ajuntament de Ripoll sobre la base de 
l'autonomia local i les competències que disposa el municipi, manifestant un rebuig manifest per la 
decisió unilateral del Consell General del Poder Judicial, en el supòsit que aquest fos definitiva. Així 
mateix dita proposta no pot prosperar en el cas de Ripoll doncs de ser així s'originarien un seguit de 
problemes que desvirtuarien els criteris i les bases fixades pel propi Consell General del Poder 
Judicial. 
 
En efecte, l'atenció i la proximitat es veurien afectades pel temps i pel propi servei, sense perjudici 
dels quilòmetres que suposaria, atès la zona geogràfica en que es troben diferents municipis del partit 
judicial, extrem que no podria ser superat per recursos tecnològics ateses les dificultats encara ara 
existents en diferents municipis. Per altra banda, també es vulneraria el criteri de reordenar atenent a 
les concretes circumstàncies de la geografia política respectant els àmbits territorials en els que es 
desenvolupen activitats político econòmiques, extrem que no es compliria en el cas d'agrupar Ripoll a 
un altra seu judicial. 
 
Disposició 
El Ple resol: 
 
1. Oposar-se genèricament a la decisió del Consell General del Poder Judicial referent a la supressió 
(eliminació, reorganització, optimització) de les seus judicials i partits judicials. 
 
2. Oposar-se específicament a la supressió del partit judicial de Ripoll i per tant del Jutjat de Ripoll al 
considerar del tot necessària la seva existència atenent a diferents factors i extrems especificats en 
l'apartat motivació d'aquesta resolució, fent constar que la seva supressió vulneraria els propis criteris 
fixats pel Consell General del Poder Judicial segons informe de data 19 d'abril de 2012 referent als 
principis per una nova demarcació judicial. 
 
3. Instar al Consell General del Poder Judicial a que tingui en consideració i emeti l'acord 
corresponent mantenint a Ripoll com  partit judicial i per tant que disposi del Jutjat de Primera 
Instància i Instrucció sobre la base de poder donar atenció i proximitat al ciutadà en temps i servei, 
així com l'atenció a les circumstàncies de geografia política, respectant els àmbits territorials en que 
es desenvolupen les activitats polítiques i econòmiques de cada zona. Subsidiàriament i en defecte 
de la seva reconsideració que remeti a aquest Ajuntament les motivacions i arguments utilitzats per la 
supressió del partit judicial de Ripoll i del Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Ripoll. 
 
4. Instar al Govern de l'Estat per tal de que es pronunciï sobre aquesta decisió i instar-lo a adoptar els 
acords necessaris per tal de mantenir el partit judicial de Ripoll tal i com està fins ara. 
 
5. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya per tal que en l'àmbit de les competències 
atorgades per l'Estatut d'Autonomia de Catalunya dicti les resolucions necessàries per a la defensa 
del partit judicial de Ripoll. 
 
6. Instar als demés municipis del Ripollès i al Consell Comarcal del Ripollès per tal que s'adhereixin a 
aquesta moció. 
 
7. Trametre aquesta resolució als diferents portaveus dels grups parlamentaris del Congrés dels 
Diputats i del Senat, al Ministeri de Justícia i al Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya. 
"..." 
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El ple adopta els següents acords: 
 
1. Adherir-nos a la moció aprovada per l'Ajuntament de Ripoll en tots els seus termes. 
 
2. Comunicar el present acord a l'Ajuntament de Ripoll pel seu coneixement i als efectes adients. 
 
3. Comunicar-ho també al Consell Comarcal del Ripollès i a la resta de municipis de la comarca. 
 
Votacions 
 
Tots els presents hi voten a favor, que suposa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació. 
 
 
10. ADHESIÓ A LA MOCIÓ APROVADA PER L'ACM PER LA RESTITUCIÓ I DOTACIÓ DEL FONS 
PER LA INTEGRACIÓ, ACOLLIDA I REFORÇ EDUCATIU DELS IMMIGRANTS ALS 
PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER A 2012 
 
Vista la moció aprovada durant el darrer Comitè Executiu de l'ACM, celebrat el passat 3 d'abril, a 
Vilanova i la Geltrú, que tot seguit es transcriu literalment: 
 
"..." 
MOCIÓ PER LA RESTITUCIÓ I DOTACIÓ DEL FONS PER LA INTEGRACIÓ, ACOLLIDA I 
REFORÇ EDUCATIU DELS IMMIGRANTS ALS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER 
A 2012 
 

ANTECEDENTS 
 
Atès que els darrers anys Catalunya ha esdevingut un dels principals territoris d’arribada de població 
estrangera d’Europa, que la població d’origen immigrant ha passat del 3% al 16% en poc més d’una 
dècada, que aquesta és present al 98% dels 947 municipis de Catalunya, i que 115 dels quals 
compten amb més d’un 20% de presència de població estrangera al seu terme municipal. 

Atès que la nova immigració ha transformat el país i ha comportat un nou repte per als ens locals 
catalans, en especial degut a l’absència de recursos i capacitat d’actuació per part dels municipis a 
l’hora de donar resposta al ràpid creixement de la població nouvinguda, la transformació de ciutats i 
pobles i l’increment de les necessitats de serveis a les persones. 

Atès que el municipi ha estat l’administració de primera recepció de la població nouvinguda en 
matèria d’estrangeria, participació política i gestió de la diversitat; que l’empadronament ha 
representat per molts immigrants la primera forma de documentació i accés a determinats serveis 
socials, i que els informes d’inserció social i d’habitatge adequat han jugat també un paper fonamental 
en els processos de regularització via arrelament i reagrupament familiar. 
 
Atès que l’Administració General de l’Estat no ha dotat els ajuntaments de les capacitats i els mitjans 
necessaris per fer front a aquesta situació fins l’any 2005 amb la creació del Fons per a la Integració, 
Acollida i Reforç Educatiu dels Immigrants, a instància de la Generalitat de Catalunya 
 
Atès que gràcies al Fons per a la Integració, Acollida i Reforç Educatiu dels Immigrants s’han 
implementat les aules d’acollida i els plans educatius d’entorn del Departament d’Educació i la creació 
de la convocatòria de subvencions de la Secretaria per la Immigració de la Generalitat de Catalunya 
als ens locals.  
 
Atès que els ajuntaments han esdevingut la primera administració on s’han dissenyat i posat en 
pràctica les primeres iniciatives, programes i polítiques d’acollida i cohesió, i que han generat els 
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primers espais de participació política amb la creació de consells locals de participació de les 
persones immigrants, així com els primers plans d’interculturalitat i diversitat. 
 
Atès que, segons el resum dels acords de l’Executiu de l’Estat per als pressupostos generals per a 
2012, el Consell de Ministres ha acordat reduir en un cent per cent la partida del Fons per a la 
Integració, Acollida i Reforç Educatiu dels Immigrants, adscrit al Ministeri d'Ocupació i Seguretat 
Social, passant dels 67 milions d’€ del 2011 a 0€ per a 2012, liquidant de facto la partida creada 
perquè les comunitats autònomes recolzessin els programes encaminats a aquestes polítiques 
d'integració. 
 
Per tot això sol·licitem al ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 

PRIMER.  Instar al Govern de l’Estat la dotació de la partida del Fons per a la Integració, Acollida i 
Reforç Educatiu dels Immigrants als Pressupostos Generals de l’Estat per a 2012 de, com a mínim, 
els mateixos recursos destinats el 2011, que permetin finançar les actuacions que desenvolupen els 
ens locals en aquest àmbit 

SEGON.  Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que exigeixi al Govern de l’Estat la dotació 
de la partida del Fons per a la Integració, Acollida i Reforç Educatiu dels Immigrants als Pressupostos 
Generals de l’Estat per a 2012 de, com a mínim, els mateixos recursos destinats el 2011, que 
permetin finançar les actuacions que desenvolupen els ens locals en aquest àmbit. 

TERCER.  Instar als Grups parlamentaris al Congrés dels Diputats que durant el tràmit parlamentari 
de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2012 facin esmenes per a la dotació de la partida 
del Fons per a la Integració, Acollida i Reforç Educatiu dels Immigrants de, com a mínim, els mateixos 
recursos destinats el 2011, que permetin finançar les actuacions que desenvolupen els ens locals en 
aquest àmbit 

CINQUÈ.  Trametre aquest acord a la Secretaria  General d’Immigració i Emigració, a la Direcció 
General per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya i als Grups parlamentaris al Congrés dels 
Diputats. 

"..." 

El ple adopta els següent acords: 
 
1. Adherir-nos a la moció aprovada per l'ACM en tots els seus termes. 
 
2. Comunicar el present acord a l'ACM, pel seu coneixement i als efectes adients. adients. 
 
3. Comunicar-ho també al Consell Comarcal del Ripollès i a la resta de municipis de la comarca. 
 
 
11. ADHESIÓ A LA MOCIÓ APROVADA PER L'ACM PER RECLAMAR QUE L’ESTAT ESPANYOL 
FACI EFECTIVA LA TRANSFERÈNCIA DEL 0,7% DELS FONS PROVINENTS DE  L’IRPF 
DESTINATS A  PROGRAMES DE COOPERACIÓ I VOLUNTARIAT SOCIALS 
 
Vista la moció aprovada durant el darrer Comitè Executiu de l'ACM, celebrat el passat 3 d'abril, a 
Vilanova i la Geltrú, que tot seguit es transcriu literalment: 
 
"..." 
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MOCIÓ PER RECLAMAR QUE L’ESTAT ESPANYOL FACI EFECTIVA LA TRANSFERÈNCIA DEL 
0,7% DELS FONS PROVINENTS DE  L’IRPF DESTINATS A  PROGRAMES DE COOPERACIÓ I 
VOLUNTARIAT SOCIALS 
 
Atès què l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en 
matèria d’acollida i integració de persones immigrades, joventut, polítiques de gènere, serveis socials, 
voluntariat, menors i promoció de les famílies en el seu  article 114.2: “correspon a la Generalitat, en 
matèries de competència exclusiva, l’especificació dels objectius als quals es destinen les 
subvencions estatals i comunitàries europees territorialitzables, i també la regulació de les condicions 
d’atorgament i la gestió, incloent-hi la tramitació i la concessió.  
 
Atès que el Govern de l’Estat no ha acatat la Sentència del Tribunal Constitucional 178/2011, del 8 de 
novembre de 2011, en relació a les bases reguladores per a la concessió de subvencions sotmeses al 
règim general de subvencions de l’àrea de serveis socials, famílies i discapacitat, i la Sentència del 
Tribunal Suprem relativa al recurs 6507/2009, del 16 de desembre de 2011, amb relació a les bases i 
a la convocatòria de subvencions per a la realització de cooperació i voluntariat social amb càrrec a 
l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques. 
 
Atès que ambdues sentències recents del TC i del TS, confirmen la doctrina del Tribunal 
Constitucional que es va fixar en la sentència 13/1992, en què s’estableix que l’Estat pot destinar fons 
a subvencions en matèries de competència exclusiva de les comunitats autònomes, especificant-ne la 
destinació i regulant les seves condicions essencials d’atorgament, fins on ho permet una 
competència genèrica, bàsica o de coordinació, però sempre ha de deixar marge a les comunitats per 
concretar amb major detall l’afectació o el destí, i, al menys, per desenvolupar i complementar la 
regulació de les condicions d’atorgament de les ajudes i la seva tramitació. 
 
Atès que, en el Ple del Congrés dels Diputats del passat 21 de febrer, es va votar en contra de la 
transferència a la Generalitat de la recaptació que es realitza a Catalunya de l’IRPF destinat a 
finalitats socials. 
 
Per tot això, sol·licitem l’aprovació dels següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Donar suport al Govern de la Generalitat de Catalunya en la consecució de la reivindicació 
històrica d’assolir el traspàs dels fons provinents de l’assignació tributària a fins socials de les 
declaracions de la renda de les persones físiques que corresponen a Catalunya.  
 
SEGON.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que exigeixi al Govern de l’Estat a acatar la 
Sentència del Tribunal constitucional 178/2011 del 8 de novembre de 2011 i la Sentència del Tribunal 
Suprem relativa al recurs 6507/2009 del 16 de desembre de 2011. 
 
TERCER.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que exigeixi al Govern de l’Estat a que 
traslladi el contingut de les esmentades sentències a la convocatòria de la declaració de la renda del 
2012, perquè la Generalitat reguli, tramiti, resolgui i liquidi les subvencions derivades del 0,7% de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques. 
 
QUART.- Donar suport a totes les accions legals que el Govern de la Generalitat de Catalunya 
consideri necessàries en el supòsit que el Govern de l’Estat es negui a complir les sentències del 
Tribunal Constitucional i Tribunal Suprem, en referència a aquest tema i detallades anteriorment. 
 
CINQUÈ.- Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la Presidenta del 
Parlament de Catalunya i a tots els Grups parlamentaris del Parlament, així com al del Govern de 
l’Estat espanyol i als membres de la Taula del Tercer Sector a través de la seva presidenta. 
"..." 
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El ple adopta els següents acords: 
 
1. Adherir-nos a la moció aprovada per l'ACM en tots els seus termes. 
 
2. Comunicar el present acord a l'ACM, pel seu coneixement i als efectes adients. adients. 
 
3. Comunicar-ho també al Consell Comarcal del Ripollès i a la resta de municipis de la comarca. 
 
Votacions 
 
Tots els presents hi voten a favor, que suposa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació. 
 
 
12. SEGUIMENT DE LA GESTIÓ MUNICIPAL 
 
L’alcalde explica els següents assumptes: 
 
1.- Reunió amb el director de l’ACA. Se l’hi ha transmès una queixa per la mala execució de les obres 
i per l’incompliment dels terminis. També se li va demanar que es pugui connectar amb Camprodon el 
més aviat possible, i poder assistir a l’acta de recepció de les obres. 
 
Altrament se li va trametre el malestar pel cobrament del cànon de l’aigua però a canvi no es fan les 
inversions corresponents. 
 
2.- Reunió amb el Sr. Trias, delegat territorial a Girona de sanitat, amb els alcaldes i presidenta de la 
Mancomunitat de la Vall de Camprodon. 
 
Se li va demanar si s’han previst mesures excepcionals per l’estiu, atès que la Vall de Camprodon rep 
un augment de persones degut al turisme i les segones residències, com podia ser la reobertura 
nocturna del CAP. El delegat territorial va dir que no s’han previst. 
 
També se li va trametre les queixes que diversos usuaris del CAP han fet arribar a alguns 
ajuntaments o a la mancomunitat. 
 
El delegat va respondre que no els consten incidències destacables. 
 
 
13. MOCIONS, PRECS I PREGUNTES 
 
No n’hi ha. 
 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 20:15 hores, de la qual, com a 
secretari, n’estenc la present acta amb el vistiplau de l’alcalde 
 
 
 
 
 
 
Vistiplau, 
Esteve Costa i Sala 
Alcalde      El secretari 


