ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 25 DE SETEMBRE
DE 2020
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2020000005
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 25 de setembre de 2020
Hora d’inici: 20:00 h
Hora de fi: 20:27 h
Lloc: Sala de Plens
Hi assisteixen:
Josep Coma Guitart, Alcalde
Pedro Suñer Vilanova, Regidor
Elena Llongarriu Guillamet, Regidora
Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Regidora
Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Regidora
Albert Ibañez Gonzalez, Regidor
Cristina Reig Franch, Secretària
Amb veu i sense vot: Ningú.
Han excusat la seva absència:
Carles Garriga Gardella, Regidor
Desenvolupament de la sessió:
Un cop la secretària ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui
iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1.0.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
Es proposa al Ple aprovar la següent acta:
ACTA NÚM. 4/2020, de 24 de juliol de 2020, sessió ordinària.
Resultat: Aprovat per unanimitat dels assistents.
2.0.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
Es dóna compte dels decrets d’alcaldia des de l’últim ple ordinari i que consten a la
carpeta del regidor, del núm. 2020DECR000299 al 2020DECR000372.
El ple en queda assabentat.
3.0.- Donar compte de la relació de factures aprovades de la remesa 116 a
la 147 de l’any 2020.
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Es dóna compte de la relació de factures aprovades, de la remesa 116 a la 147,
corresponents a l’any 2020.
Donar compte per 6 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carmen Mercedes Serra
Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria Teresa Buixeda
Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova).
4.0.- Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda de les línies
fonamentals del pressupost 2021.
Text:
Després de l'aprovació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera i Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per
la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes
en aquesta, la transparència es configura com un principi clau en el funcionament
de les Administracions Públiques, resultant clau per a la rendició de comptes i el
control de la gestió pública.
D'aquesta forma, es reforcen els seus elements, entre els quals destaquen, «que
amb caràcter previ a la seva aprovació, cada Administració Pública haurà de donar
informació sobre les línies fonamentals del seu Pressupost, a fi d'acomplir els
requeriments de la normativa europea, especialment a les previsions contingudes
en la Directiva 2011/85/UE del Consell, de 8 de novembre de 2011, sobre els
requisits aplicables als marcs pressupostaris dels Estats membres».
Així, en virtut de l'article 15 de l'Ordre 2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació, d'acord amb l'article
27.2 de la citada Llei Orgànica 2/2012, abans del 15 de setembre de cada any,
les Entitats Locals hauran de presentar les línies fonamentals dels pressupostos per
a l'exercici següent contenint tota la informació necessària conforme a la normativa
europea.
En data 14 de setembre de 2020 s’ha fet la tramesa al Ministeri d’Hisenda per part
d’aquesta corporació, i a continuació es relacionen, la previsió d’ingressos i
despeses per a l'any 2021, partint de l'any 2020:

%
tasa
variación
Año 2021
2021/2020
2,49
622.500,00

Ingresos/Gastos

Año 2020

Ingresos

607.389,66

Corrientes

546.760,55

2,88

562.500,00

Capital

60.629,11

-1,04

60.000,00

Financieros

0,00

0,00

0,00

Gastos

627.381,08

-0,78

622.500,00
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Corrientes

502.788,32

1,87

512.195,10

Capital

102.100,00

-2,06

100.000,00

Financieros

22.492,76

-54,19

10.304,90

Saldo
operaciones
no
2.501,34
financieras
Ajustes para el cálculo de -2.140,26
cap. o neces. Financ. SEC95
Capacidad o necesidad de
361,08
financiación
Deuda viva a 31/12
30.039,62

10.304,90

-6.466,39
3.838,51
-34,30

19.734,72

A corto plazo

10.304,90

0,31

10.336,65

A largo plazo

19.734,72

-52,38

9.398,07

Ratio Deuda viva/Ingresos
0,05
corrientes

-20,00

0,04

Donar compte per 6 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carmen Mercedes Serra
Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria Teresa Buixeda
Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova).
5.0.- Aprovació de la no disponibilitat del crèdit pressupostari de diverses
aplicacions pressupostàries del pressupost vigent de despeses.
Mitjançant el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, es va declarar l’estat d’alarma
a tot el territori nacional de l’Estat espanyol, per a la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19.
Com a conseqüència, moltes activitats minoristes, establiments, bars i restaurants
s’han vist greument afectades degut a una paralització parcial o total de les seves
activitats, així com una disminució destacada dels ingressos a causa d’aquesta
caiguda de l’activitat, que es va iniciar el 14 de març de 2020 i que ha perdurat fins
que s’ha anat acordant l’obertura progressiva, condicionada i gradual a tenor de les
fases de desescalada que ha anat aprovant el govern, així com l’estat d’alarma
declarat fins el 21 de juny de 2020.
La declaració de l’estat d’alarma per la situació d’emergència sanitària ha fet que
les autoritats hagin adoptat mesures de tot ordre, entre d’altres, i com a mesura de
contenció, la suspensió de l’obertura al públic de la majoria de locals i establiments
minoristes.
En aquest sentit, cal recordar que l’article 10.3 del Reial Decret 463/2020 de 14 de
març (BOE núm. 67, de 14 de març de 2020), el qual va declarar l’Estat d’Alarma,
estableix “Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos
minoristas, a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de
alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos
farmacéuticos, sanitarios, centros o clínicas veterinarias, ópticas y productos
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ortopédicos, productos higiénicos, prensa y papelería, combustible para la
automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos
para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia,
tintorerías, lavanderías y el ejercicio profesional de la actividad de peluquería a
domicilio. En cualquier caso, se suspenderá la actividad de cualquier
establecimiento que, a juicio de la autoridad competente, pueda suponer un riesgo
de contagio por las condiciones en las que se esté desarrollando”.
Aquesta mesura es va intensificar amb l’aprovació del Reial Decret Llei 10/2020, de
29 de març, per la qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones
treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de
reduir la mobilitat de la població en el context de lluita contra la COVID-19, atès
que va permetre mantenir únicament l’activitat per la prestació de serveis de
sectors essencials.
Atès que la majoria de locals i establiments minories del municipi s’han vist
realment perjudicats per la situació, l’Alcalde va emetre el Decret 2020DECR000274
de data 25/06/2020 de mesures extraordinàries en matèria tributària on acordava
el següent:
“Primer.-Aprovar en matèria tributària, en relació amb la taxa de recollida
d’escombraries, les mesures extraordinàries següents:





En relació amb el fet imposable de la taxa d’escombraries, la qual
constitueix la prestació d’un servei de recepció obligatòria, atès que per part
dels comerços minoristes, establiments i activitats que ha estat impossible
de rebre’s per haver estat suspesa l’activitat,tancat el local(de forma total o
parcial)o disminuït de forma considerable l’activitat com a conseqüència del
compliment de les mesures extraordinàries dictades pel Govern de l’Estat i/o
de la Generalitat de Catalunya, s’ajustaran les quotes tributàries deduint-se
el temps durant el qual hagi estat en vigor l’estat d’alarma(del 14 de març
de 2020 al 21 de juny de 2020, un total de 100 diesdurant el 1r semestre de
2020, el que suposa un 45% del període).
Els subjectes passius fiscals als quals s’aplicarà aquesta reducció s’adjunten
en un annex que forma part integrant d’aquest decret.
La deducció s’aplicarà d’ofici al padró fiscal del 2n semestre de 2020.”

D’acord amb l’informe de secretaria intervenció de data 25 de juny de 2020, “Un
cop es pugui quantificar la reducció d’ingressos que implica la no percepció de
dites taxes per la recollida d’escombraries, caldrà fer el corresponent acord de NO
DISPOSICIÓ de determinades aplicacions del pressupost de despeses pel mateix
import, a fi d’evitar possibles problemes d’estabilitat i d’incompliment de la regla
de la despesa”.
Vist que consta a l’expedient la quantificació que suposa l’aplicació de l’esmentat
prorrateig, el qual implica una pèrdua d’ingrés en el vigent pressupost de despeses
per import de 1.300,95€.
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Per aquest motiu, per tal de no afectar a l’estabilitat pressupostària i la regla de la
despesa es considera necessari procedir a l’acord de crèdit no disponible a la part
de despeses pel mateix import que la pèrdua d’ingrés, és a dir, 1.300,95 €.
Paral·lelament, en una reunió celebrada la setmana passada entre l'Ajuntament de
Molló i els ramaders participants de la fira es va acordar que enguany no es
celebrarà la Tria de Mulats d'Espinavell a causa de la situació sanitària provocada
per la COVID-19, després de valorar diferents opcions. Per aquest motiu, per tal de
no afectar a l’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa es considera
necessari procedir a l’acord de crèdit no disponible a la part de despeses pel mateix
import que la pèrdua d’ingrés, derivat del patrocini de la Fundació Bancària de
CaixaBank (4.500 euros) i la subvenció de la Diputació de Girona (4.000 euros)
previstes al pressupost d’ingressos, que ascendeix a un total de 9.500 euros.
La legislació aplicable a l’assumpte és la següent:
Art. 33 RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol Primer del
Títol Sisè de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
De conformitat amb el que es disposa en l'article 33.3 del Reial decret 500/1990, de
20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, ES PROPOSA AL
PLE l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Declarar la no disponibilitat del crèdit pressupostari de les aplicacions
pressupostàries 1.491.48003 “Programes de subvencions: 3- Noves tecnologies”
per import de 1.300,95€ i de la 1.4311.22608 “Tria Espinavell” per import de 9.500
euros del pressupost vigent de despeses.
Segon. Comunicar el present acord a Intervenció perquè procedeixi a dur a terme
les anotacions comptables i pressupostàries corresponents.
Aprovat per 6 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carmen Mercedes Serra
Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria Teresa Buixeda
Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova).
6.0.- Aprovació de la modificació del nomenament dels representants de la
corporació en òrgans col·legiats.
Per qüestions organitzaves de la Corporació és necessari modificar el nomenament
de representants de la corporació en relació a l’Agrupament Europeu de Cooperació
Territorial del País d’Art i d’Història de les Valls Catalanes del Tec i del Ter i que són
de la competència del Ple, d’acord amb el que disposa l’article 38.c) del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre.
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Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció del següents acords:
Primer. Nomenar els següents representants de la corporació a les diferents
entitats i/o organismes, segons el detall següent:
AECT País d’Art i d’Història de les Valls
Catalanes del Tec i del Ter (titular)
AECT País d’Art i d’Història de les Valls
Catalanes del Tec i del Ter (suplent)

Josep Coma i Guitart
Carles Garriga Gardella

Segon. Notificar aquest acord als regidors/es nomenats.
Tercer. Comunicar aquest acord als òrgans esmentats, i difondre el contingut
d’aquest, de conformitat amb el principi de transparència, mitjançant la seva
publicació actualitzada i permanent a la seu electrònica municipal, en compliment
del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació i bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.
Aprovat per 6 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carmen Mercedes Serra
Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria Teresa Buixeda
Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova).
7.0.- Aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Ripollès i els ajuntaments de la comarca pel cofinançament i
l’execució del Projecte Pla per a la promoció del turisme natura al Ripollès,
l’experiència dels Pirineus més autèntics (PO FEDER de Catalunya 20142020, eixos prioritaris 4 i 6), respecte a la part comuna (acció de
desenvolupament de l’estratègia de gestió de la destinació turística).
Text:
Vist l’acord adoptat per Consell de Govern del Consell Comarcal del Ripollès en data
31 de juliol de 2020, relatiu a l’Aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració
entre el Consell Comarcal del Ripollès i els ajuntaments de la comarca pel
cofinançament i l’execució del Projecte Pla per a la promoció del turisme de natura
al Ripollès, l’experiència dels Pirineus més autèntics (PO FEDER de Catalunya 20142020, eixos prioritaris 4 i 6), respecte a la part comuna (acció de desenvolupament
de l’estratègia de gestió de la destinació turística), en els següents termes:
“...”
ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL
RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE [...] PEL COFINANÇAMENT I L’EXECUCIÓ DEL
PROJECTE PLA PER A LA PROMOCIÓ DEL TURISME NATURA AL RIPOLLÈS,
L’EXPERIÈNCIA DELS PIRINEUS MÉS AUTÈNTICS (PO FEDER DE CATALUNYA 20142020, EIXOS PRIORITARIS 4 I 6), RESPECTE A LA PART COMUNA (ACCIÓ DE
DESENVOLUPAMENT DE L’ESTRATÈGIA DE GESTIÓ DE LA DESTINACIÓ TURÍSTICA)
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REUNITS
A la data que consti a l’última de les signatures,
D’una banda, l’Il·lm. Joaquim Colomer i Cullell, president del Consell Comarcal del
Ripollès, actuant en nom i representació d’aquesta corporació, expressament
facultat per aquest acte per l’acord adoptat pel Consell de Govern en la seva sessió
de data ..... Actua assistit per la secretària, senyora Mireia Grau i Sadurní.
De l’altra, l’Il·lm. Senyor/a [...], alcalde/ssa de l’Ajuntament de [...], actuant en
nom i representació d’aquesta corporació, expressament facultat per aquest acte
per acord de…………………… Actua assistit per la/pel secretari/secretària senyor/a
[...].
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a l’atorgament d’aquest
conveni i, als esmentats efectes,
EXPOSEN
I.
El Consell Comarcal del Ripollès, en el marc de la convocatòria regulada per
l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, va sol·licitar una subvenció per un cost
total de 2.438.889,52 €, essent l’ajut FEDER sol·licitat de 1.219.444,76 €,
amb el títol Pla per a la promoció del turisme de natura al Ripollès,
l’experiència dels Pirineus més autèntics.
II.

En data 21 de febrer de 2017, va ser notificada al Consell Comarcal del
Ripollès la proposta de resolució provisional del cofinançament FEDER, en el
marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, de data
15 de febrer de 2017, que estableix que la despesa elegible proposada
provisionalment és de 2.130.221,52 € i la despesa no acceptada ascendeix
l’import de 308.668,00 €. En conseqüència, el cofinançament FEDER (50%
de la despesa elegible proposada) era, segons la proposta de resolució
provisional, de 1.065.110,76 €.

III.

Per Resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig, de la Consellera de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya s’ha aprovat l’operació GO03-00875, en el marc del Programa
operatiu FEDER 2014.2020, eixos prioritaris 4 i 6, per un import de
2.130.221,52 € de despesa elegible final, amb un cofinançament FEDER de
1.065.110,76 €.

IV.

Per Decret de Presidència de 21 de març de 2018, previ dictamen favorable
del Consell d’Alcaldes de data 20 de març, es va aprovar la memòria
modificada del projecte Pla per a la promoció del turisme de natura del
Ripollès, l’experiència dels Pirineus més autèntics, amb un pressupost final
de 1.684.385,52 € més IVA (1.966.107,57 € amb IVA inclòs), essent la
despesa elegible final de 1.680.101,53 €, amb un cofinançament FEDER de
840.050,76 €.

V.

En data 21 de març de 2018 es va sol·licitar a la Direcció General de
l’Administració Local l’aprovació de la modificació del pressupost del projecte
aprovat projecte Pla per a la promoció del turisme de natura del Ripollès,
l’experiència dels Pirineus més autèntics.
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VI.

En data 3 d’abril de 2018 la Secretaria d’Administracions Locals del
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge emet
resolució per la qual s’accepta la renúncia parcial presentada pel Consell
Comarcal del Ripollès de la subvenció al cofinançament FEDER Catalunya
2014-2020, per l’operació “Pla per a la promoció del turisme de natura al
Ripollès. L’experiència dels Pirineus més autèntics”, pel que fa a l’import de
450.120,00 euros de la despesa elegible. Aquesta resolució, notificada en
data 4 d’abril de 2018, estableix un import final elegible d’1.680.101,52
euros i una subvenció FEDER de 840.050,76 euros.
El Pla per a la promoció del turisme de natura al Ripollès, l’experiència dels
Pirineus més autèntics inclou diferents accions:
1. Part comuna: desenvolupament de l’estratègia de gestió de la
destinació turística, que abraça tots els municipis de la comarca del
Ripollès.
2. Projectes de millora de l’oferta i les infraestructures turístiques,
inversions que afecten a determinats municipis:
a. Rehabilitació i dinamització del patrimoni històric, cultural i
natural de Camprodon (execució parcial).
b. Activitats entorn de la natura com elements dinamitzadors de
l’economia de Ribes de Freser.
c. Impuls del turisme esportiu i de natura a Ripoll.
d. Millora de l’accessibilitat al riu Ter i descoberta del seu
patrimoni natural (Sant Joan de les Abadesses).
e. Adequació de la zona d’accés al centre d’interpretació i porta
d’entrada al Parc Natural de les Capçaleres del Ter i Freser
(Setcases).
f. Centre d’acollida de visitants i d’educació ambiental “Porta a la
Serralada de Montgrony”.
El pressupost de l’acció de la part comuna del Pla per a la promoció del
turisme de natura al Ripollès, l’experiència dels Pirineus més autèntics
(desenvolupament de l’estratègia de gestió de la destinació turística)
ascendeix a un import total IVA inclòs de 795.694,76 euros.

VII.

En la mateixa sessió del Consell d’Alcaldes de data 20 de març de 2018, es
va dictaminar favorablement per majoria absoluta (16 vots a favor i 2
abstencions) l’aprovació del repartiment de costos per municipis i anualitats
del projecte Pla per a la promoció del turisme de natura al Ripollès,
l’experiència dels Pirineus més autèntics, presentada en el Programa
operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, pel que
respecte a la part comuna (Acció de desenvolupament de l’estratègia de
gestió de la destinació turística). Aquest repartiment es detalla a
continuació:
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2017

Campdevànol
Campelles
Camprodon
Queralbs
Gombrèn
Llanars
Les Llosses
Molló
Ogassa
Pardines
Planoles
Ribes de Freser
Ripoll
St. Joan Abadesses
Vallfogona Ripollès
Sant Pau Segúries
Setcases
Toses
Vilallonga Ter

14,69%
0,45%
7,52%
1,49%
0,59%
1,27%
0,76%
0,90%
0,79%
0,59%
1,06%
8,76%
34,08%
17,20%
0,50%
1,79%
5,31%
0,79%
1,46%
100,00%

2018

2019

38.955,83 €
1.186,61 €
19.953,83 €
3.954,97 €
1.558,80 €
3.355,29 €
2.023,37 €
2.387,35 €
2.097,44 €
1.570,31 €
2.814,33 €
23.235,01 €
90.381,96 €
45.624,46 €
1.317,70 €
4.749,06 €
14.092,94 €
2.087,40 €
3.884,89 €
265.231,56

38.955,83 €
1.186,61 €
19.953,83 €
3.954,97 €
1.558,80 €
3.355,29 €
2.023,37 €
2.387,35 €
2.097,44 €
1.570,31 €
2.814,33 €
23.235,01 €
90.381,96 €
45.624,46 €
1.317,70 €
4.749,06 €
14.092,94 €
2.087,40 €
3.884,89 €
265.231,56

2020

Total

38.955,83 €
1.186,61 €
19.953,83 €
3.954,97 €
1.558,80 €
3.355,29 €
2.023,37 €
2.387,35 €
2.097,44 €
1.570,31 €
2.814,33 €
23.235,01 €
90.381,96 €
45.624,46 €
1.317,70 €
4.749,06 €
14.092,94 €
2.087,40 €
3.884,89 €
265.231,56

116.867,50 €
3.559,84 €
59.861,49 €
11.864,92 €
4.676,40 €
10.065,88 €
6.070,11 €
7.162,04 €
6.292,31 €
4.710,93 €
8.442,99 €
69.705,02 €
271.145,88 €
136.873,39 €
3.953,11 €
14.247,17 €
42.278,83 €
6.262,19 €
11.654,66 €
795.694,67

L’executivitat de l’acord relatiu al repartiment de costos de la part comuna
estava condicionada a l’aprovació pels Plenaris de cadascun dels
ajuntaments i pel plenari del Consell Comarcal, així com a la subscripció dels
corresponents convenis reguladors de drets i obligacions de cadascuna de
les parts.
VIII.

El model de conveni a subscriure amb els Ajuntaments de la comarca, pel
cofinançament i l’execució del projecte Pla per a la promoció del turisme de
natura al Ripollès, l’experiència dels pirineus més autèntics (PO FEDER de
Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6), respecte a la part comuna
(acció de desenvolupament de l’estratègia de gestió de la destinació
turística), que regula les obligacions i drets de cadascuna de les parts, va
ser aprovat per acord del Consell de Govern de 17 d’abril de 2018. Per acord
del Consell de Govern de data 2 de maig de 2018, es va aprovar la
modificació del citat conveni. En data 15 de maig de 2018, el Ple del Consell
Comarcal va aprovar el repartiment de costos per municipis i anualitats del
projecte Pla per a la promoció del turisme de natura al Ripollès, l’experiència
dels Pirineus més autèntics, presentada en el Programa operatiu FEDER
Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.

IX.

Tots els ajuntaments de la comarca han aprovat el repartiment de costos de
la part comuna
i han subscrit els convenis reguladors dels drets i
obligacions de les parts. Els convenis han estat formalitzats en les següents
dates:
MUNICIPI
Campdevànol
Campelles
Camprodon

DATA
21/9/2018
17/9/2018
1/4/2019
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Gombrèn
Les Llosses
Llanars
Molló
Ogassa
Pardines
Planoles
Queralbs
Ribes de Freser
Ripoll
Sant
Joan
de
les
Abadesses
Sant Pau de Segúries
Setcases
Toses
Vallfogona del Ripollès
Vilallonga de Ter

15/10/2018
17/9/2018
21/9/2018
17/9/2018
1/10/2018
18/9/2018
18/12/2019
26/9/2018
17/9/2018
15/10/2018
17/9/2018
24/9/2018
17/9/2018
17/9/2018
17/9/2018
21/9/2018

El quadre de repartiment costos per municipis i anualitats del projecte Pla
per a la promoció del turisme de natura al Ripollès, l’experiència dels
Pirineus més autèntics, presentada en el Programa operatiu FEDER
Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, pel que respecte a la part
comuna (Acció de desenvolupament de l’estratègia de gestió de la destinació
turística), es recull en l’expositiu VIII del mencionat conveni.
La clàusula segona del mateix conveni regula les obligacions de les parts,
referint-se al quadre de repartiment de costos per municipis i anualitats
previst en l’expositiu VIII.
X.

En data 22 de juny de 2020, ha tingut entrada a aquest Consell Comarcal la
Resolució de la Consellera de la Presidència, de 19 de juny de 2020, per la
qual, a l’empara de l’article 5.2 del Decret llei 8/2020, de 24 de març,
s’adopten determinades mesures de flexibilització de les bases reguladores
de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4
i 6, 1a convocatòria, per donar viabilitat màxima a operacions cofinançades
que s’ha vist afectades pel context generat per la COVID-19. Aquesta
resolució preveu:
“1 Aprovar, amb caràcter excepcional, per a les operacions amb
cofinançament
FEDER
seleccionades
mitjançant
la
Resolució
GAH/1214/2017, de 26 de maig, en el marc de les bases reguladores
aprovades per l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, i que es troben
afectades pel context generat per la COVID-19 que es relacionen en
annex, les mesures de flexibilització següents:
a. El termini d’execució, sense pròrroga, establert a l’article 2 i la
base 5 s’amplia fins al 31 de desembre de 2021.
b. El termini de sol·licitud de pròrroga, només per a les entitats
locals que hagin executat i pagat un mínim del 70% de l’operació,
C/ Sant Sebastià, 2 – 17868 MOLLÓ – T. 972.74.03.87– www.mollo.cat

XI.

establert a l’article 2 i la base 5, s’amplia fins al 30 de novembre
de 2021.
c. El termini de justificació, sense pròrroga, establert a la base 22.3,
s’amplia fins al 31 de gener de 2022”.
Conseqüentment, el termini d’execució del Pla per a la promoció del turisme
de natura al Ripollès. L'experiència dels Pirineus més autèntics, sense
pròrroga, previst inicialment fins el dia 31 de desembre de 2020, s’amplia
fins a 31 de desembre de 2021. Així mateix, el termini per sol·licitar la
pròrroga per aquelles entitats que hagin executat i pagat un mínim del 70%
de l’operació, s’amplia fins a 30 de novembre de 2021 (termini inicialment
previst: 30 de novembre de 2020).
A la vista de l’ampliació acordada per Resolució de la Consellera de la
Presidència, de 19 de juny de 2020, i atès que la previsió de repartiment de
costos acordada al 2018 no s’ha produït segons el calendari establert
inicialment (atès que la part comuna d’aquest projecte va començar a
executar-se en data 1 de febrer de 2019), el Consell d’Alcaldes i el Ple del
Consell Comarcal del Ripollès, en les dates 14 i 21 de juliol de 2020,
respectivament, han aprovat la modificació del repartiment de costos per
municipis i anualitats del projecte Pla per a la promoció del turisme de
natura al Ripollès, l’experiència dels Pirineus més autèntics, presentada en el
Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6. El
detall d’aquesta modificació es plasma en el quadre següent:

Campdevànol
Campelles
Camprodon
Queralbs
Gombrèn
Llanars
Les Llosses
Molló
Ogassa
Pardines
Planoles (*)
Ribes de Freser
Ripoll
St. Joan Abadesses
Vallfogona Ripollès
Sant Pau Segúries
Setcases
Toses
Vilallonga Ter
CCR

2019
35.709,51 €
1.087,73 €
18.291,01 €
3.625,39 €
1.428,90 €
3.075,68 €
1.854,76 €
2.188,40 €
1.922,65 €
1.439,45 €
2.579,80 €
21.298,76 €
82.850,13 €
41.822,42 €
1.207,89 €
4.353,31 €
12.918,53 €
1.913,45 €
3.561,15 €
18.500,00 €
100,00% 261.628,92 €
14,69%
0,45%
7,52%
1,49%
0,59%
1,27%
0,76%
0,90%
0,79%
0,59%
1,06%
8,76%
34,08%
17,20%
0,50%
1,79%
5,31%
0,79%
1,46%

2020
38.955,83 €
1.186,61 €
19.953,83 €
3.954,97 €
1.558,80 €
3.355,29 €
2.023,37 €
2.387,35 €
2.097,44 €
1.570,31 €
2.814,33 €
23.235,01 €
90.381,96 €
45.624,46 €
1.317,70 €
4.749,06 €
14.092,94 €
2.087,40 €
3.884,89 €

2021
2022
38.955,83 € 529,23 €
1.186,61 €
16,21 €
19.953,83 € 270,92 €
3.954,97 €
53,68 €
1.558,80 €
21,26 €
3.355,29 €
45,75 €
2.023,37 €
27,38 €
2.387,35 €
32,42 €
2.097,44 €
28,46 €
1.570,31 €
21,26 €
2.814,33 €
38,19 €
23.235,01 € 315,59 €
90.381,96 € 1.227,78 €
45.624,46 € 619,65 €
1.317,70 €
18,01 €
4.749,06 €
64,49 €
14.092,94 € 191,30 €
2.087,40 €
28,46 €
3.884,89 €
52,60 €

265.231,55 € 265.231,56 € 3.602,63 €

Total
114.150,40 €
3.477,16 €
58.469,59 €
11.589,01 €
4.567,76 €
9.832,02 €
5.928,88 €
6.995,53 €
6.145,99 €
4.601,33 €
8.246,65 €
68.084,37 €
264.841,83 €
133.690,99 €
3.861,30 €
13.915,91 €
41.295,71 €
6.116,71 €
11.383,53 €
18.500,00 €
795.694,68 €

Aquest repartiment obeeix a les següents regles:
- La diferència entre els costos inicials de l’anualitat 2019 amb els costos finalment
liquidats en aquest exercici, es correspon al fet que el projecte es va iniciar en
data 1 de febrer de 2019, i conseqüentment es va cobrar l’import equivalent a
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-

-

-

onze mensualitats (onze dotzenes parts de l’import anual previst). A més, en
aquest exercici, el Consell Comarcal va aportar al projecte l’import de 18.500 €.
Els costos previstos per a l’anualitat 2020 s’han mantingut sense cap canvi degut
a que el projecte s’ha desenvolupat amb normalitat.
Els costos previstos per l’anualitat 2018, que no es van executar atès que la part
comuna d’aquest projecte no havia iniciat, passen a l’anualitat 2021 per tal de
poder realitzar la totalitat de les accions del projecte.
Finalment, l’anualitat del 2022 es correspon a l’import equivalent a una
mensualitat (una dotzena part de l’import anual previst i que correspon a l’import
del mes de gener de 2019 que no es va liquidar degut a que el projecte va
començar un mes més tard). A aquest import s’ha descomptat, segons els % de
repartiment de cada municipi, els 18.500 € que ha aportat el Consell Comarcal.
No suposa cap increment en la quantia total, la única variació en els imports a
aportar es deu al fet que el Consell Comarcal ha aportat 18.500 € al projecte no
previstos inicialment i conseqüentment es redueixen els següents imports totals a
aportar per cadascun dels municipis:

Municipis
Campdevànol
Campelles
Camprodon
Queralbs
Gombrèn
Llanars
Les Llosses
Molló
Ogassa
Pardines
Planoles (*)
Ribes de Freser
Ripoll
St. Joan Abadesses
Vallfogona Ripollès
Sant Pau Segúries
Setcases
Toses
Vilallonga Ter

Reducció
2.717,09 €
82,67 €
1.391,90 €
275,90 €
108,64 €
233,85 €
141,23 €
166,52 €
146,33 €
109,60 €
196,34 €
1.620,66 €
6.304,05 €
3.182,39 €
91,80 €
331,27 €
983,11 €
145,49 €
271,14 €

A la vista de l’anterior, les parts es reconeixen mútuament capacitat per a obligarse en aquest acte i lliurement subscriuen les següents:
CLÀUSULES
Primera. Modificació del repartiment de costos per municipis i anualitats
del projecte Pla per a la promoció del turisme de natura al Ripollès,

C/ Sant Sebastià, 2 – 17868 MOLLÓ – T. 972.74.03.87– www.mollo.cat

l’experiència dels Pirineus més autèntics, presentada en el Programa
operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6
El quadre de repartiment de costos per municipis i anualitats del projecte Pla per a
la promoció del turisme de natura al Ripollès, l’experiència dels Pirineus més
autèntics, presentada en el Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, eixos
prioritaris 4 i 6, previst en l’expositiu VIII del conveni, es modifica i queda
determinat segons el detall que s’adjunta a continuació:
2019
2020
2021
2022
Total
Campdevànol
14,69% 35.709,51 € 38.955,83 € 38.955,83 € 529,23 € 114.150,40 €
Campelles
0,45% 1.087,73 €
1.186,61 € 1.186,61 €
16,21 €
3.477,16 €
Camprodon
7,52% 18.291,01 € 19.953,83 € 19.953,83 € 270,92 €
58.469,59 €
Queralbs
1,49% 3.625,39 €
3.954,97 € 3.954,97 €
53,68 €
11.589,01 €
Gombrèn
0,59% 1.428,90 €
1.558,80 € 1.558,80 €
21,26 €
4.567,76 €
Llanars
1,27% 3.075,68 €
3.355,29 € 3.355,29 €
45,75 €
9.832,02 €
Les Llosses
0,76% 1.854,76 €
2.023,37 € 2.023,37 €
27,38 €
5.928,88 €
Molló
0,90% 2.188,40 €
2.387,35 € 2.387,35 €
32,42 €
6.995,53 €
Ogassa
0,79% 1.922,65 €
2.097,44 € 2.097,44 €
28,46 €
6.145,99 €
Pardines
0,59% 1.439,45 €
1.570,31 € 1.570,31 €
21,26 €
4.601,33 €
Planoles (*)
1,06% 2.579,80 €
2.814,33 € 2.814,33 €
38,19 €
8.246,65 €
Ribes de Freser
8,76% 21.298,76 € 23.235,01 € 23.235,01 € 315,59 €
68.084,37 €
Ripoll
34,08% 82.850,13 € 90.381,96 € 90.381,96 € 1.227,78 € 264.841,83 €
St. Joan Abadesses
17,20% 41.822,42 € 45.624,46 € 45.624,46 € 619,65 € 133.690,99 €
Vallfogona Ripollès
0,50% 1.207,89 €
1.317,70 € 1.317,70 €
18,01 €
3.861,30 €
Sant Pau Segúries
1,79% 4.353,31 €
4.749,06 € 4.749,06 €
64,49 €
13.915,91 €
Setcases
5,31% 12.918,53 € 14.092,94 € 14.092,94 € 191,30 €
41.295,71 €
Toses
0,79% 1.913,45 €
2.087,40 € 2.087,40 €
28,46 €
6.116,71 €
Vilallonga Ter
1,46% 3.561,15 €
3.884,89 € 3.884,89 €
52,60 €
11.383,53 €
CCR
18.500,00 €
18.500,00 €
100,00% 261.628,92 € 265.231,55 € 265.231,56 € 3.602,63 € 795.694,68 €
Totes aquelles referències del conveni a l’expositiu VIII del mateix s’entendran
referides al quadre aprovat pel Consell d’Alcaldes i el Ple del Consell Comarcal del
Ripollès, en les dates 14 i 21 de juliol de 2020, respectivament, i objecte de la
present addenda.
Segona. Vigència dels restants acords del conveni
Els restants acords del conveni mantenen la seva vigència en els termes allà
recollits.
Alcalde/essa de [...]

Joaquim Colomer i Cullell
President
Consell Comarcal del Ripollès

Secretari/Secretària

Mireia Grau i Sadurní
Secretària

“...”
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Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal
del Ripollès i els ajuntaments de la comarca pel cofinançament i l’execució del
Projecte Pla per a la promoció del turisme de natura al Ripollès, l’experiència dels
Pirineus més autèntics (PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6),
respecte a la part comuna (acció de desenvolupament de l’estratègia de gestió de
la destinació turística) i la seva minuta.
Segon.- Facultar a l’alcalde tan àmpliament com en dret fora menester per a la
signatura del conveni.
Tercer.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Ripollès pel seu
coneixement i als oportuns efectes.

Aprovat per 6 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carmen Mercedes Serra
Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria Teresa Buixeda
Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova).
8.0.- Aprovació del conveni de col·laboració entre el servei català de trànsit
i l’Ajuntament de Molló sobre l’assumpció de les facultats de denúncia i
sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes.
Text:
En data 2 d’octubre de 2015 es va publicar la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic, l’article 49.h) de la qual estableix les regles següents quant
al termini de vigència dels convenis:



Els convenis han de tenir una durada determinada, que no pot ser superior a
quatre anys, llevat que normativament es prevegi un termini superior.
En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst a l’apartat
anterior (4 anys), els signants del conveni en poden acordar unànimement
la pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals o la seva
extinció.

Igualment, i de conformitat amb l’apartat 1 de la disposició addicional vuitena de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, esmentada, relatiu a l’adaptació dels convenis vigents,
els convenis que el 2 d’octubre de 2016 no tinguin determinat un termini de
vigència o, si existeix, tinguin establerta una pròrroga tàcita per un temps indefinit,
el seu termini de vigència serà de quatre anys.
Vist l’ofici tramès en data 21 de setembre de 2020 pel Servei Català de Trànsit en
que es posa de manifest que l’Ajuntament i el Servei Català de Trànsit van
subscriure en el seu moment un conveni de col·laboració per a l’assumpció de la
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facultat de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes,
conveni que resta vigent en l’actualitat, però que en compliment de l’esmentada
normativa, restarà automàticament extingit el proper dia 2 d’octubre de 2020.
Vista la proposta de conveni de col·laboració entre el servei català de trànsit i
l’Ajuntament de Molló sobre l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció per
infraccions a normes de circulació en vies urbanes tramesa pel Servei Català de
Transit que adapta els convenis actualment vigents a la Llei 40/2015.
Vist que l’Ajuntament de Molló està interessat a continuar amb aquesta
col·laboració amb el Servei Català de Trànsit sobre l’assumpció de les facultats de
denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes, es proposa
al ple l’adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre el servei català de trànsit i
l’Ajuntament de Molló sobre l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció per
infraccions a normes de circulació en vies urbanes, que consta a l’expedient.
Segon. Facultar a l’Alcalde tan àmpliament com en dret fora menester per a la
signatura del conveni.
Tercer.- Comunicar el present acord al Servei Català de Trànsit pel seu
coneixement i als oportuns efectes.

Aprovat per 6 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carmen Mercedes Serra
Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria Teresa Buixeda
Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova).
9.0.- Aprovació del text refós de la modificació núm. 8 del POUM zona de
les Planes, Espinavell, de Molló.
Text:
Vist que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 8 de juny de
2020, va aprovar definitivament la Modificació núm. 8 del POUM zona de les Planes,
Espinavell, promoguda i tramesa per l’Ajuntament de Molló.
Vist que va supeditar-ne la publicació en el DOGC i consegüent executivitat a la
presentació d’un text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació
provisional de l’expedient i degudament diligenciat, que incorporés les prescripcions
següents:
1.1. S’haurà de completar el document d’una banda amb l’ajust de qualificacions i
propietats a tot l’àmbit de la MPOUM, així com a tots els límits de la finca
corresponent a la zona verda de propietat municipal, tal com es concreta a l’apartat
de Valoració.
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1.2. S’haurà de completar la memòria informativa de la MPOUM amb la
documentació de la llicència d’obres de l’ampliació de l’habitatge existent a la part
sud-est de l’àmbit i les condicions d’aquesta (superfície construïda de l’ampliació i
compliment de paràmetres) i fixar en el present document les possibilitats reals de
sostre pendent de construir.
Vist el document de Text Refós elaborat per l’arquitecte Xavier Sadurní i Roqué que
consta a l’expedient, i de conformitat amb l’establert a l’article 22.2.c) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, es proposa
al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer. Verificar el text refós elaborat per l’arquitecte Xavier Sadurní i Roqué de
conformitat a l’acord de la CTU de Girona referent a la proposta de modificació
núm. 8 del POUM zona de les Planes, Espinavell, de Molló, en els termes que
consten a la documentació de l’expedient.
Segon. Fer saber que aquest és un acte de tràmit, no definitiu, i que no es pot
interposar cap tipus de recurs.
Tercer. Elevar el text refós diligenciat de la modificació núm. 8 del POUM zona de
les Planes, Espinavell, del POUM de Molló a la Comissió Territorial d’Urbanisme per
via telemàtica a l’efecte de la seva publicació al DOGC.
Aprovat per 6 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carmen Mercedes Serra
Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria Teresa Buixeda
Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova).
10.0.- Moció del Consell Comarcal del Ripollès per aconseguir el
desplegament de la fibra òptica a tot el Ripollès i una millor cobertura de la
telefonia mòbil.
Vista la moció del Consell Comarcal del Ripollès que segueix a continuació:
“19. Acord relatiu a la moció per aconseguir el desplegament de la
fibra òptica a tot el Ripollès i una millor cobertura de la telefonia
mòbil
En data 14 de juliol de 2020, RE 3128, ha tingut entrada al Registre del
Consell Comarcal del Ripollès, la moció impulsada pel grup d’Esquerra
Republicana de Catalunya, la qual és del contingut literal següent:
“Atès que l’accés a les xarxes de telecomunicacions d’alta capacitat és
altament necessari per a àmbits tant diversos com l’educatiu, el teletreball,
l’empresarial, el comercial o l’oci. Un fet que ha pres especial rellevància
durant l’emergència sanitària de la Covid-19 i que ha evidenciat que una
millor connexió tecnològica del Ripollès és sinònim d’un valor afegit per
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retenir i ampliar el talent professional a la comarca, amb l’increment
poblacional que aquest fet pot comportar.
Atès que les companyies de telecomunicacions tenen plans de desplegament
que venen determinats exclusivament pel retorn econòmic de la inversió feta i
que sovint els entorns rurals queden exclosos d’aquest desplegament de fibra
òptica.
Atesa la necessitat que tenen la majoria dels municipis de la comarca que per
tal que es faci un desplegament de la fibra òptica i es doni un millor servei a
institucions, empreses, comerços i particulars, el qual actualment és altament
deficitari.
Atesa l’existència del Consorci local Localret, que entre els seus objectius
disposa el “desplegament de les xarxes de telecomunicacions i l’equilibri
territorial d’aquest desplegament” i l’assessorament als municipis en l’àmbit
de les telecomunicacions.
Atès el contracte de telecomunicacions fet per la Generalitat de Catalunya on
es deixa la porta oberta que els Ajuntaments es puguin aprofitar del
desplegament fet PER l’operador adjudicatari amb unes condicions prèviament
estipulades.
Atès que la falta de cobertura mòbil és un problema històric i recurrent a
molts municipis del Ripollès i que aquesta problemàtica s’ha vist agreujada
amb talls i interrupcions constants durant els últims mesos.
Per tots aquests motius, el grup comarcal d’ERC al Consell Comarcal del
Ripollès proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Instar a les principals companyies de telecomunicacions a presentar
els seus plants de desplegament als municipis del Ripollès que no disposin de
fibra òptica i negociar amb ells per accelerar-lo i disposar del servei de Fibra
Òptica el més aviat possible.
SEGON. Que el govern del Consell Comarcal estableixi les sinergies
necessàries amb la Diputació, el Consorci Localret i el Departament de
Polítiques Digitals i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya
per accelerar el desplegament de fibra òptica pública i privada a la totalitat
dels municipis del Ripollès.
TERCER. Que el Consell Comarcal del Ripollès, d’acord amb els municipis de
la comarca, valori la possibilitat d’establir altres formes de desplegament de
fibra òptica contactant amb operadors locals i estudiï les diferents implicacions
que es poden tenir en aquest desplegament.
QUART. Instar a la Generalitat de Catalunya i, en particular, al Departament
de Polítiques Digitals i Administracions Públiques i a la Diputació de Girona, al
desplegament de la xarxa de fibra òptica pública, prioritzant comarques amb
zones rurals com el Ripollès.
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CINQUÈ. Que el Consell Comarcal del Ripollès, d’acord amb els municipis de
la comarca, reculli el conjunt d’incidències de falta de cobertura mòbil
existents actualment i que s’insti al Departament de Polítiques Digitals i
Administracions Públiques a establir un calendari de resolució conjuntament
amb les companyies de telefonia mòbil.
SISÈ. Comunicar aquest acord als 19 municipis del Ripollès, a la Diputació de
Girona, al Consorci Localret i al Departament de Polítiques Digitals i
Administracions Públiques.
Per tot l’exposat, realitzada la tramitació legalment establerta, es proposa al
Ple l’adopció dels acords següents:
Primer. Instar a les principals companyies de telecomunicacions a presentar
els seus plans de desplegament als municipis del Ripollès que no disposin de
fibra òptica i negociar amb ells per accelerar-lo i disposar del servei de Fibra
Òptica el més aviat possible.
Segon. Establir, des del Consell Comarcal, les sinergies necessàries amb la
Diputació, el Consorci Localret i el Departament de Polítiques Digitals i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya per accelerar el
desplegament de fibra òptica pública i privada a la totalitat dels municipis del
Ripollès.
Tercer. Valorar, d’acord amb els municipis de la comarca, la possibilitat
d’establir altres formes de desplegament de fibra òptica contactant amb
operadors locals i estudiar les diferents implicacions que es poden tenir en
aquest desplegament.
Quart. Instar a la Generalitat de Catalunya i, en particular, al Departament de
Polítiques Digitals i Administracions Públiques i a la Diputació de Girona, al
desplegament de la xarxa de fibra òptica pública, prioritzant comarques amb
zones rurals com el Ripollès.
Cinquè. Sol·licitar la Generalitat de Catalunya i, en particular, al Departament
de Polítiques Digitals i Administracions Públiques un Programa Tècnic de
Desenvolupament de la Fibra Òptica del Ripollès.
Sisè. Recollir, d’acord amb els municipis de la comarca, el conjunt
d’incidències de falta de cobertura mòbil existents actualment i instar al
Departament de Polítiques Digitals i Administracions Públiques a establir un
calendari de resolució conjuntament amb les companyies de telefonia mòbil.
Setè. Comunicar aquest acord als 19 municipis del Ripollès, a la Diputació de
Girona, al Consorci Localret i al Departament de Polítiques Digitals i
Administracions Públiques.”
D’acord amb les competències del ple, es proposen els següents ACORDS:
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Primer. Donar suport a la moció anterior, del Consell Comarcal del Ripollès, en el
sentit d’instar a la Diputació de Girona, al Consorci Localret i al Departament de
Polítiques Digitals i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.
Segon. Instar a la Generalitat de Catalunya i, en particular, al Departament de
Polítiques Digitals i Administracions Públiques i a la Diputació de Girona, al
desplegament de la xarxa de fibra òptica pública als nuclis de més de 20 habitants
de la comarca.
Tercer. Instar al Departament de Polítiques Digitals i Administracions Públiques a
establir un calendari (conjuntament amb les operadores) per tal de resoldre els
problemes de telefonia mòbil detectats pels municipis.
Quart. Comunicar aquesta resolució al Consell Comarcal del Ripollès, a la Diputació
de Girona, al Consorci Localret i al Departament de Polítiques Digitals i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.
Cinquè. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari a l'alcalde president
de l'Ajuntament de Molló, il·lustríssim senyor Josep Coma i Guitart, a signar tots i
cada un dels documents necessaris per a dur a terme aquest acord.

Aprovat per 6 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carmen Mercedes Serra
Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria Teresa Buixeda
Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova).
11.0.- Moció del Consell Comarcal del Ripollès per sol·licitar la ubicació de
la seu de l’Agència de la Natura de Catalunya al municipi de Ripoll o en
qualsevol altre municipi de la comarca del Ripollès.
Vista la moció del Consell Comarcal del Ripollès que segueix a continuació:
“18. Acord relatiu a la sol·licitud per ubicar la seu de l’Agència de la
Natura de Catalunya al municipi de Ripoll o en qualsevol altre
municipi de la comarca del Ripollès
Recentment s’ha aprovat per part del Parlament de Catalunya la Llei de
l’Agència de la Natura de Catalunya, mitjançant la qual s’ha procedit a la
creació de l’Agència de la Natura de Catalunya com a un ens amb personalitat
jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de les seves
funcions, adscrita al departament competent en matèria de medi ambient,
com a entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya.
L’Agència de la natura de Catalunya té com a objectiu la protecció, la
planificació, la gestió, la restauració, el millorament i l’estudi del medi natural
de Catalunya, amb al finalitat de conservar-ne el patrimoni natural, al
biodiversitat i la geodiversitat, i de garantir els serveis ambientals i les
externalitats positives dels ecosistemes, amb criteris d’integritat, sostenibilitat
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persistència i eficiència.
De conformitat amb l’article 4.2 de la Llei de l’Agència de la Natura de
Catalunya, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha d’aprovar, per mitjà
de Decret, els estatuts de l’Agència, els quals hauran de determinar i regular
les funcions dels òrgans de govern, el funcionament del consell de Direcció, i
l’estructura orgànica interna i el règim de funcionament de l’Agència, els quals
s’han de regir pels principis de desconcentració de funcions, participació i
proximitat territorial.
Òbviament, els estatuts hauran d’establir la seu institucional de l’Agència, i a
tenor d’allò establert en el propi redactat legal s’haurà de regir pels principis
de desconcentració de funcions, participació i proximitat territorial.
L’Ajuntament de Ripoll ha presentat la candidatura de Ripoll com a seu de
l’Agència. En aquest sentit, l’Ajuntament de Ripoll ha manifestat que disposa
de diferents possibles ubicacions en el supòsit de considerar que aquesta
Agència s’ubiqués a Ripoll.
Una gran part de la superfície del Ripollès està protegida pel Pla d’espais
d’interès natural, el qual inclou els espais de xarxa Natura 2000, i espais
naturals de protecció especial, com ara el Parc Natural de les Capçaleres del
Ter i Freser. Són nombrosos els motius pels quals interessaria que aquesta
Agència ubiqués la seva seu a Ripoll com a capital de comarca o en qualsevol
altre municipi de la comarca del Ripollès. En efecte, no només pel simbolisme
que té Ripoll o qualsevol altre municipi de la comarca del Ripollès, sinó també
per la seva situació geogràfica, per l’entorn, pel paisatge, per la fauna i la
flora, pel seu medi natural, per les comunicacions existents, per la
descentralització dels poders públics i per l’equilibri territorial, és la millor
opció per a la ubicació de la seu d’aquesta Agència.
Per tot l’exposat, realitzada la tramitació legalment establerta, el Ple, es
proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer.- Donar suport a la sol·licitud efectuada per l’Ajuntament de Ripoll,
relativa a que la seu de l’Agència de Natura de Catalunya s’estableixi al
municipi de Ripoll.
Segon.- Sol·licitar al govern de la Generalitat de Catalunya que en el moment
de realitzar el procediment per a determinar la seu de l’Agència de la Natura
de Catalunya opti pel municipi de Ripoll o per qualsevol altre municipi de la
comarca del Ripollès, per les raons exposades en aquesta resolució.
Tercer.- Oferir al govern de la Generalitat de Catalunya la possibilitat
d’ampliar els motius pels quals Ripoll o qualsevol altre municipi de la comarca
del Ripollès ha d’albergar la seu de l’Agència, així com els detalls de la seva
possible ubicació.
Quart.- Comunicar aquesta resolució al Departament de Territori,
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i a tots els ajuntaments de la
comarca, pel seu coneixement i a l’efecte corresponent.”
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D’acord amb les competències del ple, es proposen els següents ACORDS:
Primer. Donar suport a la moció anterior, del Consell Comarcal del Ripollès,
relativa a que la seu de l’Agència de Natura de Catalunya s’estableixi al municipi de
Ripoll o en qualsevol altre municipi de la comarca del Ripollès.
Segon. Comunicar aquesta resolució al Consell Comarcal del Ripollès, a
l’Ajuntament de Ripoll i al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya.
Tercer. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari a l'alcalde president
de l'Ajuntament de Molló, il·lustríssim senyor Josep Coma i Guitart, a signar tots i
cada un dels documents necessaris per a dur a terme aquest acord.
Aprovat per 6 vots a favor (Albert Ibañez Gonzalez, Carmen Mercedes Serra
Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria Teresa Buixeda
Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova).
12.0.- Assumptes urgents.
No n’hi ha.
13.0.- Precs i preguntes.
No n’hi ha.

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
Signat electrònicament,
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