Acta de la sessió del Ple de l’Ajuntament del dia 1 d’abril de 2019
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2019000002
Caràcter: Sessió extraordinària
Data: 1 d’abril de 2019
Hora d’inici: 19:00 h
Hora de fi: 20:00 h
Lloc: Sala de Plens
Hi assisteixen:
Maria Dolors Cambras Saques, alcaldessa
Joan Navarro Soler, regidor
Adrià Gómez Marco, regidor
Gabriel Barba Ramírez, regidor
Xavier Marsal Coma, regidor
Albert Coma Vila, regidor
Josep Ruiz Muñoz, secretari
És objecte de la reunió la celebració de la sessió extraordinària a l'efecte de tractar els
punts inclosos al següent:
Ordre del dia:
1. EXP. 88. SORTEIG MESA ELECCIONS GENERALS 2019
2. Validació del text refós del Pla Especial del Càmping els Roures
3. Donar compte de la tramesa del Pla Pressupostari a Mig Termini 2020-2022
4. Donar suport a mocions d’altres entitats i administracions:
4.1. EXP. 66/2019. Suport a la creació d'un Pla d'Inversions Plurianuals
4.2. EXP. 73/2019. Suport a moció sobre la vespa velutina
4.3. Suport a la moció de l'Ajuntament de Pardines sobre emmagatzematge de l'herba del bestiar
4.4. Suport a la moció de l'Ajuntament de Ripoll de suport a centres de treball de persones amb
diversitat funcional
4.5. Donar compte del Pla de Mobilitat de vehicles elèctrics del Ripollès
5. Seguiment de la gestió municipal.
Desenvolupament de la sessió:
1.0. EXP. 88. SORTEIG MESA ELECCIONS GENERALS 2019
Es constitueix el Ple de la corporació en acte públic per tal de celebrar el sorteig dels membres
de les eleccions Generals de 28-04-2019;
A tal efecte s’executa el programa CONOCE que ha elaborat el INE amb les bases de dades del
Padró d’electors del municipi;
El resultat del sorteig és el següent:
President: Jordi Geli Fonts
Suplent 1: Salvador Jurado Salinas
Suplent 2: Mònica Expósito López
Vocal 1r. Gerard Soler Perramon
Suplent 1: Jordi Casals Vilches
Suplent 2: Juan Padrós Farrés
Vocal 2n. Alba Pérez Enfruns
Suplent 1: Anna Rovira Albert
Suplent 2: Eudald Casas Puigcorber
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Així mateix el programa ha generat fins un total de nou electors que poden substituir els
respectius membres de la Mesa en cas de que presentin alguna excusa d’assistència i se’ls
estimi per la Junta Electoral.
La proposta s’aprova per unanimitat
2.0. Validació del text refós del Pla Especial del Càmping els Roures
Vist l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 26-07-2018 sobre el Pla especial
urbanístic (PEU) regulador de l’activitat de càmping existent “Els Roures” següent:
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Vist que l’11 de març de 2019, NRE 294/2019, el titular de l’activitat i promotor del PEU ha
presentat el text refós que incorpora les prescripcions que condicionen l’aprovació definitiva,
segons ha informat el tècnic municipal;
Vist que la competència per a l’aprovació definitiva del Pla Especial correspon a la Comissió
Territorial d’Urbanisme a Girona de conformitat a l’article 80.c) de la Llei d’Urbanisme:
En exercici de les competències de l’Alcaldia conforme l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
LRBRL
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Validar el Text Refós del Càmping els Roures de Sant Pau de Segúries presentat per
l’interessat i que incorpora les prescripcions exigides per l’Acord de la CTU Girona transcrit al
cos d’aquest escrit
2. Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme a Girona per tal que procedeixi a
la tramitació corresponent fins a la seva aprovació definitiva de conformitat a l’article 80.c) de
la Llei d’Urbanisme.
3. Fer constar que aquest és un acte de tràmit d’obligat compliment i no susceptible de cap
recurs.

La proposta s’aprova per majoria absoluta amb 4 Vots a favor i 1 Vot d’abstenció (Sr. Coma).
No ha participat a la votació el Sr. Gómez.
3.0. Donar compte de la tramesa del Pla Pressupostari a Mig Termini 2020-2022
El Ple queda assabentat de la tramesa al MINHAFP del PPMT següent:
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4.0. Donar suport a mocions d’altres entitats i administracions:
4.1. EXP. 66/2019. Suport a la creació d'un Pla d'Inversions Plurianuals
Vista la proposta del Ple del Consell Comarcal del Ripollès de 15-01-2019 que es transcriu
següent:
“11. PROPOSTA PER RECLAMAR UN PLA PLURIANUAL D’INVERSIONS PELS ENS LOCALS DE
CATALUNYA
Des de fa anys, els ens locals a Catalunya (municipis i comarques), arran de la crisi econòmica
i el mal finançament local i autonòmic, han vist reduïda substancialment la capacitat per iniciar
inversions en favor de la societat i el territori.
En un estat on les transferències corrents del finançament local provenen en la seva majoria
en funció del número d’habitants empadronats, els municipis més petits demogràficament els
és impossible realitzar inversions o obres importants pel manteniment de serveis i
infraestructures destinades al bé comú. Generalment, aquests municipis tenen diversos nuclis
de població, diversos sistemes d’abastament d’aigua, de clavegueram o d’enllumenat públic,
quilòmetres de camins rurals a mantenir,... el que comporta una despesa econòmica
important.
La prestació de serveis i la millora d’infraestructures i equipaments són elements clau per
garantir la fixació de població al territori i la millora de la qualitat de vida, sobretot en entorns
rurals i/o de muntanya. Per això, és bàsic que els ajuntaments i consells comarcals puguin dur
a terme actuacions de millora i noves inversions, pel què cal un finançament especial, i on les
administracions supralocals han de contribuir-hi per aconseguir una major equitat territorial i
cohesió social arreu del país.
El Consell d’Alcaldes en la seva sessió de data 8 de gener de 2019, ha emès un dictamen
favorable sobre aquesta proposta.
D’acord amb l’exposat, i vist el dictamen favorable de la Comissió informativa i de Seguiment
de la Gestió, el Ple, per unanimitat dels assistents, adopta els acords següents:
Primer. Sol·licitar al Govern de la Generalitat que programi un pla plurianual d’inversions pels
ens locals de Catalunya (municipis i comarques), similar a l’antic Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya (PUOSC), amb la finalitat de finançar obres i serveis d’aquestes entitats que
promoguin la millora de serveis, equipaments o infraestructures municipals.
Segon. Comunicar l’adopció d’aquest acord al Departament de la Presidència i al Departament
de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, al Parlament de Catalunya, als grups
parlamentaris, als municipis de la comarca del Ripollès, i a la resta de Consells comarcals de
Catalunya.”
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar suport a la moció en tots els seus termes
2. Trametre certificació d’aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès per a la seva deguda
constància i per tal que faci arribar el nostre suport a la proposta a qui consideri oportú.

La proposta s’aprova per unanimitat
4.2. EXP. 73/2019. Suport a moció sobre la vespa velutina
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Vista la proposta del Ple de l’Ajuntament de Ripoll de 29 de gener de 2019 que es transcriu
següent:
«..»
6.2. Expedient e-07.04.01.2503 3/2018 Acord d’instar a la Generalitat de Catalunya
a actuar davant de la problemàtica de la Vespa Velutina a Ripoll i a la comarca
Motivació
La vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax) és una espècie invasora que viu originàriament
a la Xina, el nord de l’Índia i Indonèsia. Va introduir-se a finals del 2004 a França, al port de
Bordeus, a través d’un container que venia de la Xina. Posteriorment es va estendre per tot el
sud de França i l’any 2007 ja s’estimava que hi havia milers de nius. S’estima que la velocitat
d’expansió ha estat de 100 km/any.
Es tracta d’una espècie exòtica invasora inclosa dins el Reial Decret 630/2013, de 2 d’agost,
pel qual es regula el Catàleg d’espècies exòtiques invasores i dins el Reglament (UE)
1143/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 22 d’octubre de 2014, sobre la prevenció i
la gestió de la introducció i propagació d’espècies exòtiques invasores. No és especialment
agressiva per a les persones però captura moltes abelles i és un problema per a l’apicultura.
Aquesta espècie invasora fa temps ja es troba al Ripollès i a Ripoll. Al respecte, el Departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya durant els anys
2013-2014 van ser els encarregats, a través dels agents rurals de realitzar les tasques per tal
d'evitar la proliferació de la vespa asiàtica, si bé en posterioritat, la Generalitat de Catalunya
ha deixat en mans dels particulars i les administracions locals la seva eliminació i eradicació.
Des de l'Ajuntament de Ripoll fa tres anys que es destinen esforços per evitar que proliferi
aquesta espècie invasora, però dits esforços poden resultar inútils si la resta de municipis de
l'entorn no efectuen un esforç similar, i és per aquest motiu que es considera oportú sol·licitar
a la Generalitat de Catalunya la seva implicació, més enllà de realitzar protocols d'actuació de
com s'ha d'actuar davant d'un niu de vespa asiàtica
i de com evitar-ne la seva proliferació. En aquest sentit, és necessari que els departaments
competents en l'àmbit de les respectives competències assumeixin la problemàtica i assignin
els recursos necessaris per a realitzar una actuació de país per fer front a aquesta espècie
invasora, doncs no només presenta un perill pel manteniment de les espècies autòctones, sinó
que també presenten un perill pels propis apicultors i fins i tot pot suposar un risc de salut per
a les persones que esperem no haver de lamentar mai, doncs el propi protocol de la Direcció
General de Polítiques Ambientals i Medi Rural del Departament de Territori i Sostenibilitat
considera la necessitat davant d'un atac de vespa asiàtica acudir el més aviat possible a un
centre mèdic per rebre el tractament adequat perquè poden haver-hi símptomes molt greus
que poden conduir a un shock anafilàctic.
A la Junta Local de Sanitat de l'Ajuntament de Ripoll es va posar de manifest la necessitat de
posar en coneixement l'administració autonòmica per tal d'instar als departaments competents
l'adopció de mesures efectives davant d'aquesta espècie invasora.
Ara fa un mes l'Ajuntament de Ripoll va trametre al Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació un escrit adreçat a la consellera sol·licitant la seva implicació, escrit que
fins a la data no s'ha obtingut resposta, així com també es considera necessari que es
comuniqui al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Disposició
El Ple municipal resol:
6.2.1.Instar al govern de la Generalitat de Catalunya per tal que adopti les mesures
necessàries i aporti els recursos suficients per tal d'aturar i eliminar la proliferació de l'espècie
invasora de la vespa asiàtica (vespa velutina nigrithorax).
6.2.2. Comunicar aquesta resolució al Govern de la Generalitat i en concret als departaments
competents en la matèria, concretament al Departament de Territori i Sostenibilitat i al
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.
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6.2.3.Comunicar aquesta resolució al Consell Comarcal del Ripollès i als municipis de la
comarca del Ripollès als efectes que s’adhereixin a la petició formulada per part de
l’Ajuntament de Ripoll.
6.2.4. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari a l'alcalde president de
l'Ajuntament de Ripoll, il·lustríssim senyor Jordi Munell i Garcia a signar tots i cada un dels
documents necessaris per a dur a terme
els anteriors acords.
«..»
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar suport a la moció en tots els seus termes
2. Trametre certificació d’aquest acord a l’Ajuntament de Ripoll per a la seva deguda constància
i per tal que faci arribar el nostre suport a la proposta a qui consideri oportú.

La proposta s’aprova per unanimitat
4.3. Suport a la moció de l'Ajuntament de Pardines sobre emmagatzematge de
l'herba del bestiar

Vista la moció del Ple de 19-02-2019 l’Ajuntament de Pardines que es transcriu següent:
Títol: Moció de suport per la recerca i innovació d'un nou material per a forrar silo o bé imposar
al mercat la fabricació d'un tipus de material que sigui reciclable.
Text:
A Catalunya, en les darreres dècades, els residus municipals han augmentat en quantitat, en
diversitat i també en complexitat, principalment degut a la cultura dels productes “d’un sol
ús”, al sobre embalatge, a l’obsolescència programada i a l’heterogeneïtat de materials que es
llencen i fan augmentar el nombre creixent dels residus de difícil recuperació i reutilització.
En aquest sentit, en els darrers anys, les polítiques públiques sobre residus municipals s’han
centrat, a Catalunya, en l’ordenació de la gestió dels residus i en potenciar la recollida selectiva
i la recuperació de les principals fraccions, però posant un excessiu èmfasi en els tractaments
finalistes (els dipòsits controlats i les incineradores).
Ara bé, les decisions privades, tant de persones físiques com jurídiques, sobre productes i
activitats, no tenen prou en compte els perjudicis que causen els residus que se’n deriven. Per
tant ens trobem davant d’una manca d’aplicació del principi comunitari de “responsabilitat
ampliada del productor”.
Un exemple clar i el motiu del qual ha incentivat la redacció de la moció que ens ocupa, es
tracte del nou sistema d’emmagatzematge de l’herba pel bestiar.
A diferència del sistema que utilitzaven els nostres avis i pares, els quals emmagatzemaven
l’herba que dallaven durant l’època d’estiu en sitges d’obra, actualment s’embolcalla l’herba
amb bales individuals amb diferents tipologies de plàstic.
A més, cal afegir l’agreujant que en l’actualitat la majoria del bestiar dels ramaders de
municipis d’alta muntanya romanen a la zona durant tot l’any, inclosos els mesos de les
estacions de tardor i hivern, ja que no es practica la transhumància com es feia antigament.
Per tant, la necessitat d’aprovisionament de menjar actualment és major i en conseqüència es
produeix una major quantitat de residu.
Des de fa uns anys, en els prats propers als pobles on les vaques hi passen la tardor i fins i
tot l’hivern, ens hi trobem bales d’herba de considerables dimensions embolcallades amb
plàstic. Les bales tant poden ser fabricades directament pels mateixos ramaders de la zona o
bé comprades i provinents d’altres zones. N’hi ha de blanques, verdes, roses, grogues,etc. Ara
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bé, més enllà del impacte visual que crea a l’entorn més immediat, el què ens preocupa
actualment són els tipus de materials que s’utilitzen per a fabricar aquest producte.
Normalment són fabricades a partir de combustibles fòssils com ara derivats del petroli, és a
dir amb materials extrets de la natura i d’ús limitat, i que alhora són considerats molt
contaminants donat que la seva combustió desprèn gasos d’efecte hivernacle.
Deixar enrere la cultura de fer servir i llançar és una de les prioritats que ens imposa la
legislació vigent, hem d’interioritzar la cultura del que avui s’anomena economia circular i
valoritzar allò que tenim donant-li una altre vida.
En els darrers mesos, ramaders i ajuntament hem realitzar diferents gestions per tal de trobar
una solució amb l’objectiu de gestionar de la millor manera aquest residu (plàstic) que es
deriva de l’activitat ramadera, una activitat molt arrelada al nostre territori.
Malgrat tot, i fins a dia d’avui, no hem trobat una alternativa que no sigui la d’abocar el residu
de plàstic a l’abocador del Centre de Tractament de Residus d’Orís, en el nostre cas.
Així doncs pensem que no només és un problema del municipi de Pardines, si no que creiem
és una problemàtica que va molt més lluny del nostre territori i que cal trobar els camins
necessaris per a poder fer d’aquest residu un recurs i tornar-lo a utilitzar.
Per tot l’exposat es proposa al ple de l’Ajuntament els següents ACORDS:
PRIMER. Instar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, al Departament
de Medi ambient i sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per destinar recursos a la
recerca i innovació d’un nou material per a embolcallar l’herba i regular el mercat per tal
d’oferir un producte reciclable.
SEGON. Traslladar aquests acords a la resta de municipis de la comarca del Ripollès, al Consell
d’Alcaldes, al Consell Comarcal i al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya i a l’Agència de Residus de Catalunya.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar suport a la moció dalt transcrita
2. Trametre aquest acord a l’Ajuntament de Pardines per tal que pugui fer constar el nostre
suport.

La proposta s’aprova per unanimitat
4.4. Suport a la moció de l'Ajuntament de Ripoll de suport a centres de treball de
persones amb diversitat funcional
Vista la moció aprovada el 26-02-2019 pel Ple de de l’Ajuntament de Ripoll que es transcriu
següent:
10.2. Expedient e-01.03.1029 5/2019 Moció de suport als centres especials de
treball d’entitats sense ànim de lucre que donen feina a persones amb discapacitat
amb especials dificultats
En els darrers deu anys les entitats sense ànim de lucre que atenen persones amb discapacitat
i que són titulars de centres especials de treball (CET) que donen feina majoritàriament a
persones amb especials dificultats, han patit els efectes de la crisi d’una forma especialment
aguda.
La congelació dels preus dels mòduls assistencials durant la darrera dècada ha estat
determinant per situar a aquestes entitats en una situació de fragilitat. Així mateix, la pujada
del Salari Mínim Interprofessional (SMI) acordada pel Consell de Ministres el passat dia vint-iu de desembre de dos-mil divuit, ha deixat les entitats en una situació crítica a nivell de
sostenibilitat econòmica.
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L’increment de l’SMI és un avenç social a felicitar, però la seva aplicació en el context actual
de debilitat dels CET, posa en risc el manteniment de 10.000 llocs de treball de persones amb
discapacitat amb especials dificultats a tot Catalunya, que són les que treballen als centres
especials de treball sense ànim de lucre.
Aquest increment del 22,6% del salari s’ha produït sense cap marge de planificació per les
entitats i no ha vingut acompanyat de cap mesura de suport per part del govern espanyol, que
per llei ha de garantir el 50% de finançament del salari mínim del treballador amb discapacitat
del CET. Un percentatge que des de fa anys que no s’assoleix a Catalunya, ni tan sols amb les
aportacions compensatòries per part de la Generalitat.
Els efectes d’aquest increment són especialment crítics al nostre país perquè Catalunya ha
estat pionera en la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat amb especials
dificultats amb un model català més inclusiu, amb més de 30 anys de funcionament, que ha
generat milers de llocs de treball i que ha promogut la inserció social i el desenvolupament
d’aquestes persones.
La manca de viabilitat dels CET pot fer que gran part d’aquestes persones quedin excloses del
mercat de treball, avocant-les a serveis assistencials en els millors dels casos i quedant
desemparades en molts altres.
Aquesta exclusió del mercat de treball és una clara reducció de drets i va en contra dels
principis de dignitat i igualtat de les persones. També implica un major cost social, tant pels
costos públics dels serveis assistencials i els que recauran en els familiars, com per la menor
aportació social d’aquest col·lectiu.
La Fundació MAP, amb seu a Ripoll, és un d’aquests centres especials de treball sense ànim de
lucre que treballa per crear oportunitats laborals a la comarca del Ripollès. Compta amb 160
treballadors amb discapacitat, 140 dels quals tenen especials dificultats. Són els que s’han vist
beneficiats per la pujada de l’SMI.
L’Ajuntament de Ripoll, com a ens de proximitat defensor dels drets dels seus conciutadans,
dóna suport a la Fundació MAP i als seus treballadors/es en la seva reivindicació d’un
finançament més just, tal com reclamen totes les entitats catalanes del sector de la
discapacitat.
Per això, l’Ajuntament de Ripoll insta al Govern de la Generalitat a:
1/ Reclamar a l’estat espanyol que compleixi amb les seves obligacions i incrementi amb 69,1
milions d’euros la partida de finançament per complir amb les obligacions del model d’ocupació
de les persones amb discapacitat que marca la llei vigent, fins a arribar als 119,1 milions
d’euros que són els necessaris per a Catalunya.
2/ Preservar el model català d’inserció, que aposta per l’ocupabilitat de les persones amb
discapacitat amb especials dificultats. Aquest model, que és molt més inclusiu, requereix d’un
finançament addicional i complementari per al suport a aquestes persones, així com per fer
front a la greu situació d’envelliment o deteriorament prematur d’aquests treballadors.
3/ Treballar conjuntament les entitats representants del sector i el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies, amb l’objectiu d’abordar la problemàtica plantejada, que posa en risc
la continuïtat de les entitats sense ànim de lucre i dels llocs de treball actuals, i debatre més
en profunditat un canvi de model que garanteixi el dret al treball a les persones amb
discapacitat amb especials dificultats (persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia
mental).
4/ Complir els compromisos, pagar amb responsabilitat i buscar solució a les situacions
d’urgència.
5/ Notificar els presents acords al Govern de Espanya, al Govern de la Generalitat, i traslladar
aquesta moció a tots els Ajuntaments de la Comarca del Ripollès, per la seva aprovació en el
Ple de cada Consistori.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
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1. Donar suport a la moció dalt transcrita
2. Trametre aquest acord a l’Ajuntament de Ripoll per tal que pugui fer constar el nostre suport
davant les Administracions que consideri més adients.

La proposta s’aprova per unanimitat
4.5. Donar compte del Pla de Mobilitat de vehicles elèctrics del Ripollès
Es fa saber que el Consell Comarcal del Ripollès ha aprovat el Pla de Mobilitat de Vehicles
elèctrics del Ripollès disponible a la Web.

5.0. Precs i preguntes
No n’hi han
L’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
Signat electrònicament,
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