Ajuntament
de Pardines
Sessió del Ple de l'Ajuntament de Pardines
Identificació de la sessió:
- Número: 3/2017
- Caràcter: ordinària
- Data: 16 de maig de 2017
- Hora inici: 19:00
- Hora d’acabament: 22:00
- Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament de Pardines. Pl. del Pedró, 7
Assistència:
Presidenta: Il·lma. Sra. Núria Pérez i Desel (ldP-AM)
Regidors:
- Marta Desel i Serra (ldP-AM)
- Joan Garrido Panicello (ldP-AM
- Pere Subirana i Perpinyà (PdeCAT)
Excusa: Jordi Perpinyà i Perpinyà (ldP-AM)
Secretari:
Josep Ruiz i Muñoz, secretari interventor comissionat del servei eSAF del Xaloc (Diputació de
Girona) a l’Ajuntament de Pardines per les funcions públiques de Secretaria Intervenció, des
de l’1 de febrer de 2016.
Prèviament es comprova que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 98.c)
del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
L’objecte de la sessió és celebrar en sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Pardines
i tractar els temes inclosos en el següent:
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Aprovació de les actes anteriors núm. 1/2017 i 2/2017.
Donar compte de la correspondència oficial més rellevant rebuda a l’Ajuntament.
Donar compte i, si s’escau, ratificar els decrets d’Alcaldia.
Donar compte de les relacions de factures aprovades des de la darrera sessió plenària.
Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del 1r trimestre 2017 al MINHAP.
Donar compte del Període Mig de Pagament del 1r trimestre 2017 al MINHAP.
Donar compte de la tramesa del seguiment del Pla d’ajust del 1r trimestre 2017 MINHAP.
Adjudicació del contracte menor per l’execució de l’obra de condicionament del
magatzem municipal anomenat el Purgatori.
Adjudicació del contracte menor per l’execució de l’obra d’adequació i millora del camí de
Can Nofre i del Camí de l’Orri.
Aprovació de l’Addenda 2017-2018, del conveni amb el Consell Comarcal del Ripollès i
Agència de Desenvolupament del Ripollès per al manteniment de la xarxa de senders
Itinerànnia, Prioritat 2.
Aprovació de la modificació del conveni de delegació de competències per a la prestació
del servei de recollida de gossos abandonats a la comarca del Ripollès.
Donar suport a propostes i mocions d’altres Administracions i entitats:
Adhesió a la sol·licitud d’atorgament de la creu de Sant Jordi al Cercle Filatèlic i
Numismàtic de Ripoll
Mocions d’urgència.
Informacions d’Alcaldia.
Suggeriments, preguntes e interpel·lacions.

Desenvolupament de la sessió:
L’alcaldessa presidenta declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts,
inclosos a l’ordre del dia, següents:
1. Aprovació de les actes anteriors núm. 1/2017 i 2/2017.
-

Aprovació de l’acta núm. 1/2017 de 21 de febrer de 2017
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-

Aprovació de l’acta núm. 2/2017 de 4 d’abril de 2017

La proposta s’aprova per unanimitat
2. Donar compte de la correspondència oficial més rellevant rebuda a l’Ajuntament.
Es dona compte de la correspondència més rellevant rebuda a l’Ajuntament des de la darrera
sessió del Ple i és la següent:
Data
01-03
07-03
29-03
11-04
19-04
20-04
02-05
03-05

Resum
DDGI: Notificació campanya de conservació Xarxa viària de ferms per al 2017
GENCAT: Direcció general de Joventut - Recomanacions tècniques per als terrenys d’acampada
GENCAT: Serveis Territorials a Girona -Obligacions dels Ajuntaments en referència als equipaments
destinats a l’ús religiós.
GENCAT. Direcció General de Qualitat Ambiental- Presentació dels resultats de l’avaluació de qualitat de
l’aire corresponent al 2016
GENCAT. Agència Catalana de l’Aigua – Aplicació dels mínims de facturació per establiments turístics.
CCR: Subvenció per Fons Cooperació Econòmica Comarcal.
GENCAT: Direcció General de Transport i mobilitat – Celebració de la setmana de la mobilitat sostenible i
segura.
Ajuntament de Vallfogona de Ripollès: Sol·licitud a la Presidència del CEINR una reunió de Consell Plenari.

El Ple en queda assabentat
3. Donar compte i, si s’escau, ratificar els decrets d’Alcaldia
Núm.
decret

Data

Assumpte

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

07-02
17-02
16-02
17-02
15-02
21-02
24-02
25-02
25-02
25-02
25-02
25-02

29
30
31
32

28-02
03-03
07-03
14-03

33

14-03

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

10-03
24-03
20-03
20-03
24-03
31-03
28-03
28-03
07-04
28-03
31-03
11-04

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

31-03
07-04
07-04
07-04
11-04
11-04
11-04
11-04
11-04
18-04
18-04
18-04

Llicència d’obres Elisabeth Payà – Cal Rellotger
Incoar procediment extrajudicial crèdit- TIC Empresa Global Solutions BCN SL.
Pagament factures febrer 2017 – T/2017/3, per import total de 9.827,53 €
Incoar modificacions crèdit – Crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
Convocatòria al Ple ordinari 1/2017
Sol·licitud llicència d’avets – Jordi Cruanyes Tor
Reintegrament subvenció càrrecs electes 2015
Aprovació i pagament nòmines i seguretat social, mes de febrer 2017
Aprovació informativa 347 anual 2016
Subvenció DDGI – Cooperació econòmica i cultural 2017
Subvenció DDGI – Camins rurals i matèria forestal 2017
Relació factures i propostes de pagament F/2017/2per import de 9.711,36€ i O/2017/2 per
import de 7.422,16€
Liquidació pressupost 2016
Informació MINHAP – Pla pressupostari a mig termini 2017-2020
Aprovació liquidació despeses de manteniment de la màquina llevaneus 2016
Aprovació liquidació despeses llevaneus 2016, per a la neteja de de neu de les carreteres de la
DDGI Vall de Ribes.
Aprovació pagament factures març 2017- T/2017/5, per import de 6.291,83€ i liquidació Xaloc
núm. 5171900 d’import 205,65€.
Llicència d’obres Climent Corones Capdevila – Cal Marquet
Aprovació pagaments assistència Ple de gener a desembre de 2016.
Aprovació canvi de classe i categoria vehicle Ford Ranger – Carme Soy Palmeiro.
Aprovació conveni actuacions xarxa de camins - CCR
Aprovació pagament modificació instal·lació, import 10,50€
Sol·licitud subvenció noves tecnologies - DDGI
Aprovació pagaments març 2017 T/2017/6, per import de 4.344,76€
Aprovació i pagament nòmines i seguretat social, mes de març.
Incoació d’expedient de contractació de l’obra de condicionament del magatzem municipal.
Sol·licitud subvenció promoció i foment activitat fisicoesportiva i de l’esport- DDGI
Aprovació relació de factures i propostes de pagament F/2017/3, per import de 7.127,62€
Aprovació baixa vehicle IVTM – Devolució part de rebut del vehicle Susuki Santana – Carles
Cardona Triadú.
Convocatòria del Ple 2/2017
Incoació expedient modificació crèdit 3/2017.
Sol·licitud subvenció càrrecs electes 2017 – GENCAT.
Aprovació pagament factura núm. 2 de 17/02/17 – Aleix Subirana
Sol·licitud subvenció senyalització DEA fix - DIPSALUT
Sol·licitud subvenció Dipsalut despeses corrents consultori local
Autorització de pas al Club Ciclista Transpyr pel Grand Raid MTB 2017
Sol·licitud subvenció DDGI programa “Del Pla a l’Acció”.
Aprovació pagament AEAT Model 111
Aprovació seguiment de l’execució del pressupost 1T 2017
Sol·licitud subvenció DIPSALUT despeses inversió consultori local.
Seguiment Pla d’ajust 1T 2017 – Informació MINHAP
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58

21-04

59
60
61
62
63
64

18-04
22-04

65
66
67
68

22-04
25-04

69
70

28-04
28-04

71
72

05-05
09-05

24-04
25-04
22-04

02-05

Incoació expedient contractació obra d’adequació i millora del camí de Can Nofre i del Camí de
l’Orri
Seguiment PMP 1T 2017 - MINHAP
Aprovació relació comptable núm. P/2017/2, per import de 75.516,53 €
Aprovació pagament factures T/2017/8 per import de 3.907,08 €
Aprovació utilització instal·lacions municipals cursa “Els Bastions”
Sol·licitud subvenció DDGI esdeveniments firals
Aprovació relació comptable de factures F/2017/4 i O/2017/4 per import de 4.906,76 € i
2.607,79 € respectivament
Aprovació liquidació despeses llevaneus 2016-2017, per import 8.505,00 €
Aprovació despeses de formació
Llicència gual Manel Desel
Aprovació sol·licitud d’exempció IVTM –Carles Cardona
Aprovació i pagament nòmines i seguretat social – abril 2017
Aprovació pagaments CCR serveis joventut comarcal i liquidació residus 2016 per import de
400,00 € i 2.815,78 € respectivament
Creació nova aplicació pressupostària - aigua
Convocatòria Ple 3-2017 – sessió plenària dia 16/05/2017

El Ple en queda assabentat
4. Donar compte de les relacions de factures aprovades des de la darrera sessió
plenària
Es dona compte de les relacions de factures següents:
Exercici 2017
Núm. Relació

Import (€)

F/2017/2 de data 21/02/2017

9.711,36

F/2017/3 de data 28/03/2017

7.127,62

F/2017/4 de data 19/04/2017

4.906,79

F/2017/5 de data 05/05/2017

8.338,08

El Ple en queda assabentat
5. Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del 1r trimestre 2017 al
MINHAP.
Identificació: Expedient número 96/2017
Per Decret d’Alcaldia 55/2017, de 11 d’abril, es va aprovar el seguiment del Pressupost de
2017, 1r Trimestre, següent:
Annex 1.Resum classificació econòmica.
Recaudacion/Pagos reales y estimados
Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al
final del trimestre vencido
Corriente

Concepto
Fondos líquidos al inicio del periodo

Cerrados

(1)

(2)

Total

(1)

85.602,24

Previsiones Trimestre en curso
(3)
Prevision Recaudación/Pagos en cada mes
Abril

Maig

53.179,31

53.179,31

Juny

Prevision
Recaud./Pagos en
el trimestre

53.179,31

(4)

53.179,31

Prevision
Recaud./Pagos
RESTO ejercicio

(5)

53.179,31

Cobros presupuestarios
1. Impuestos directos
2. Impuestos indirectos
3. Tasas y otros ingresos
4. Transferencias corrientes
5. Ingresos patrimoniales
6. Enajenación de inversiones reales
7. Transferencias de capital
8. Activos financieros
9. Pasivos financieros
Cobros no presupuestarios
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

30.635,75 €
10.765,67 €
1.884,41 €
1.133,93 €
7.906,74 €
8.945,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
5.953,25 €
0,00 €

15.498,47 €
0,00 €
0,00 €
8.561,44 €
6.453,03 €
484,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

46.134,22 €
10.765,67 €
1.884,41 €
9.695,37 €
14.359,77 €
9.429,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
5.953,25 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

Pagos Presupuestarios
1. Gastos de personal
2. Gastos en bienes corrientes y servicios
3. Gastos financieros
4. Transferencias corrientes
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos
6. Inversiones reales
7. Transferencias de capital
8. Activos financieros
9. Pasivos financieros
Pagos no presupuestarios
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

53.768,67 €
17.744,58 €
23.340,31 €
1.029,99 €
600,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
11.053,79 €
9.078,20 €
214,23 €

21.449,30 €
113,10 €
20.946,10 €
0,00 €
390,10 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

75.217,97 €
17.857,68 €
44.286,41 €
1.029,99 €
990,10 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
11.053,79 €
9.078,20 €
214,23 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

53.179,31 € 53.179,31 € 53.179,31 €

53.179,31 €

53.179,31 €

53.179,31 €

Fondos líquidos al final del periodo

Annex 2. Deute viu a tres mesos
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saldo deute viva a 31/03/2017 ABRIL
total = operacions amb altres entitats
la caixa 750
la caixa 826
HPO - BS
Total = deute amb AA.PP. Pago prov.
ICO Bankia
TOTAL

154.680,52

MAIG

JUNY

1.027,14

1.028,42

26.886,29

672,40

673,28

674,16

107.801,57

354,74

355,14

355,55

95.450,37

0,00

3.977,11

0,00

19.992,66

3.992,14

95.450,37
250.130,89

5.021,85

3.977,11
1.027,14

5.005,53

5.021,85

Annex 3. Deute a 10 anys
total = operacions amb altres entitats
la caixa 750
la caixa 826
HPO - BS
Total = deute amb AA.PP. Pago prov.
ICO Bankia
TOTAL

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

20.490,03

12.613,39

8.486,13

4.260,00

4.260,00

4.260,00

4.260,00

4.260,00

4.260,00

4.260,00

4.260,00

8.006,66

0,00

8.223,37

8.353,39

4.226,13

0,00

4.260,00

4.260,00

4.260,00

4.260,00

4.260,00

4.260,00

4.260,00

4.260,00

4.260,00

4.260,00

4.260,00

15.908,44

15.908,44

15.908,44

15.908,44

15.908,44

7.953,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.908,44

15.908,44

15.908,44

15.908,44

15.908,44

7.953,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36.398,47

28.521,83

24.394,57

20.168,44

20.168,44

12.213,95

4.260,00

4.260,00

4.260,00

4.260,00

4.260,00

Resum
- S’estima que complirà amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària
- S’estima que la corporació complirà amb l’objectiu de la Regla de la despesa.
- Nivell de deute viu és de 250.130,89 €.
El Ple en queda assabentat
6. Donar compte del Període Mig de Pagament del 1r. trimestre 2017 al MINHAP.
Identificació: Expedient número 101/2017
Aprovar l’informe del període mig de pagament a proveïdors (PMP) corresponent al 1r.
trimestre de 2017 quedant de la manera següent:
Per cada entitat (Pardines)
Rati operacions pagades
Import pagaments realitzats
Rati operacions pendents
Import pagaments pendents
PMP

primer trimestre 2017
6,48
33.763,05
114,20
25.838,26
53,18

El Ple en queda assabentat
7. Donar compte de la tramesa del seguiment del Pla d’ajust del 1r trimestre 2017
MINHAP.
Identificació: Expedient número 100/2017
Atès que l’Ajuntament de Pardines per acollir-se al RDL 4/2012 va redactar un pla d’ajust, el
qual va ser aprovat pel Ministeri d’Hisenda i AAPP.
Atesa la obligació de tramitar informació trimestralment de l’execució del Pla d’Ajust aprovat
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Vist l’informe en relació a l’execució del pla d’ajust del primer trimestre d’enguany, el resum
del qual és el següent:
“
INGRESOS:
1. Aplicación de la medida 1 en el apartado B.1. de Ajustes propuestos en el plan de
ingresos:
Que en relación a la previsión de ingresos ha habido un incremento en relación al
capítulo 1, 2 i 3 de 3,19 €.
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2. Que en las ordenanzas fiscales aprobadas para el ejercicio 2017 NO se ha previsto el
incremento del 3% para los conceptos de los capítulos 1 del presupuesto de ingresos,
medida establecida en el plan de Ajuste. En cambio, si se han incrementado algunas
tasas como de recogida de residuos, de cementerio, etc.
3. En el año 2016 es de aplicación la medida número 5 de aumento de subvenciones
finalistas, concretamente, se mide en -5,76 €. Éste dato en el primer trimestre del año
no es significativo dado que las convocatorias de subvenciones salen en el primer
trimestre y la administración competente resuelve en el segundo trimestre. Por tanto,
ésta medida será significativa a partir del tercer trimestre.
GASTOS:
4. En éste trimestre es de aplicación la medida 7 de reducción de gastos profesionales del
capítulo 2. No ha habido disminución si no aumento en 3,45 €. Tampoco es significativo
hasta final del ejercicio.
5. Ajustes en la medida 16 de otras medidas de reducción de gastos, concretamente en el
apartado de aportaciones a entidades públicas ha habido un pequeño incremento, en
relación a los datos de 2016, como ya hemos comentado en apartados anteriores éstos
datos serán significativos en el cuarto trimestre.
Dentro la misma medida 16 pero para los gastos de luz, teléfono, correos y calefacción
ha existido una disminución del gasto, concretamente -0,83 €. “
El Ple en queda assabentat
8. Adjudicació del contracte menor per l’execució de l’obra de condicionament del
magatzem municipal anomenat el Purgatori.
Identificació: Expedient núm. 191.1/2016
Fets
Tenint en compte el Decret d’Alcaldia núm. 42/2017 de data 7 d’abril de 2017 d’inici
d’expedient de contractació per les obres de condicionament interior del magatzem municipal
anomenat “El Purgatori” que és una actuació finançada en part per la Diputació de Girona al
PUOSC 2017.
Vist l’informe favorable emès per secretaria intervenció el dia 7 d’abril de 2017.
Tenint en compte que en data 11 d’abril de 2017 s’emet petició d’oferta econòmica a
diferents empreses.
Vist el pressupost presentat per la única empresa licitadora en el procediment.
Fonaments de dret
Examinada la documentació adjunta, atès l’Informe de Secretaria, Correspon al ple
l’adjudicació de l’obra d’acord amb el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels ACORDS següents:
1. Aprovar la despesa corresponent per import de 24.492,69 € IVA inclòs a l’aplicació
pressupostària 2017.920.60902.
2. Adjudicar a l’empresa Construccions E. Capdevila, amb NIF 78 022 527 H, el contracte
menor d’obra per el condicionament del magatzem municipal anomenat “El Purgatori” per un
import de 24.492,69 € IVA inclòs (20.241,90 € més 4.250,79 € d’IVA).
El tècnic municipal certificarà l’obra executada que serà facturada per l’empresa per a la seva
incorporació a l’expedient en compliment de la normativa del PUOSC de la Diputació de
Girona.
3. Notificar aquest acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies.
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4 Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i tramitació del pagament si
escau.
La proposta s’aprova per unanimitat
9. Adjudicació del contracte menor per l’execució de l’obra d’adequació i millora del
camí de Can Nofre i del Camí de l’Orri.
Identificació: Expedient núm. 191.2/2016
Fets
Atès que per Decret d’Alcaldia 58/2017, de 21 d’abril de 2017, s’inicià d’expedient de
contractació per l’obra d’adequació i millora del camí de Can Nofre i del Camí de l’Orri que és
una actuació finançada en part per la Diputació de Girona al PUOSC 2017;
Vist l’informe favorable emès per secretaria intervenció el dia 21 d’abril de 2017.
Atès que el 21 d’abril de 2017 es va demanar oferta econòmica a diferents empreses;
Vist el pressupost presentat per la única empresa licitadora en el procediment: Construccions
J. Martínez Portabella SL;
Fonaments de dret
Examinada la documentació adjunta, atès l’Informe de Secretaria, Correspon al ple
l’adjudicació de l’obra d’acord amb el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels ACORDS següents:
1. Aprovar la despesa corresponent per import de 49.150,99 € IVA inclòs a l’aplicació
pressupostària 2017.454.60901.
2. Adjudicar a l’empresa Construccions J. Martínez Portabella SL, amb NIF B17471749, el
contracte menor d’obra d’adequació i millora del camí de Can Nofre i del Camí de l’Orri per
un import de 49.150,99 € IVA inclòs (40.620,65 € més 8.530,34 € d’IVA).
El tècnic municipal certificarà l’obra executada que serà facturada per l’empresa per a la seva
incorporació a l’expedient en compliment de la normativa del PUOSC de la Diputació de
Girona.
3. Notificar aquest acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies.
4 Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i tramitació del pagament si
escau.
La proposta s’aprova per unanimitat
10. Aprovació de l’Addenda 2017-2018, del conveni amb el Consell Comarcal del
Ripollès i Agència de Desenvolupament del Ripollès per al manteniment de la xarxa
de senders Itinerànnia, Prioritat 2.
Identificació: Expedient número 102/2017
Atès que el Consell Comarcal del Ripollès portarà a terme els tràmits per a la contractació
dels serveis de manteniment de la xarxa de senders Itinerànnia.
Vist que el Consell Comarcal destinarà l'import de la línia de manteniment que el Pla únic
d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC) li ha atorgat per les anualitats 2016 i 2017, al
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manteniment de la xarxa de senders Itinerànnia de tots els municipis de la comarca del
Ripollès, classificats com a prioritat 1, durant les anualitats 2017 i 2018.
-

-

El Consell Comarcal assumirà el cost de l'import de 929,23€, IVA inclòs,
corresponent al manteniment i senyalització dels senders de la Xarxa Itinerànnia que
transcorren pel municipi de Pardines, classificats com a prioritat 1, corresponents a
l'any 2017.
El Consell Comarcal assumirà el cost de l'import de 929,23€, IVA inclòs,
corresponent al manteniment i senyalització dels senders de la Xarxa Itinerànnia que
transcorren pel municipi de Pardines, classificats com a prioritat 1, corresponents a
l'any 2018.

Vist que l’Ajuntament de Pardines està interessat en el manteniment de la xarxa de senders
Itinerànnia 2017-2018, que té el seu recorregut en el terme municipal de Pardines, fent-se
càrrec de la part no cofinançada de la Prioritat 2, per uns imports totals de 1.026,35 € per
2017 i 1.026,35 € per 2018;
Vistos els camins que seran objecte de manteniment i senyalització durant el 2017 i 2018 al
municipi de Pardines i que es grafien per prioritats al mapa adjunt com a annex núm. 3 al
Conveni per import de 227,93 €/any amb una longitud de 3,94 Km.;
Vista la minuta de les addendes 2017-2018 a qual ens ha tramés el Consell Comarcal del
Ripollès per a formalitzar els serveis de manteniment de xarxa de senders Itinerànnia.
En exercici de les competències que la normativa vigent atorga al Ple, especialment l’article
22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, LRBRL i d’acord amb els articles 47 i següents de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels ACORDS següents:
1. Aprovar les addendes 2017-2018 al conveni entre l’Ajuntament de Pardines, el Consell
Comarcal del Ripollès i l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, per al manteniment de la
xarxa de senders Itinerànnia.
2. L'Ajuntament pagarà el 50% de l’import de 2017 en el termini d'un mes a comptar a partir
de l'acord d'inici de la contractació que aprovi el Consell Comarcal i el 50% restant, com a
màxim, a data 31 de desembre de 2017.
L'Ajuntament pagarà el 50% de l’import de 2018 en el termini d'un mes a comptar a partir
de l'acord d'inici de la contractació que aprovi el Consell Comarcal i el 50% restant, com a
màxim, a data 31 de desembre de 2018.
3. L'Ajuntament de Pardines es compromet a executar, a càrrec seu, les obres de
manteniment i senyalització dels camins de la xarxa Itinerànnia, prioritat 3, que transcorren
dins del seu terme municipal, durant les anualitats 2017 i 2018, seguint els criteris del
Manual de gestió que s'adjunta com a annex núm. 1 al Conveni.
4. Trametre aquesta resolució al Consell Comarcal del Ripollès per a la seva deguda
constància.
La proposta s’aprova per unanimitat
11. Aprovació de la modificació del conveni de delegació de competències per a la
prestació del servei de recollida de gossos abandonats a la comarca del Ripollès.
Identificació: Expedient número 118/2017
Fets
Atès que el Consell Comarcal del Ripollès està prestant el servei de recollida d’animals
abandonats o perduts ja que és un servei que es troba prevista la seva prestació en el
Programa d’Actuació Comarcal i prèviament delegat per aquesta corporació.
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Atès que l’objectiu principal d’aquest conveni és la delegació a favor del Consell Comarcal del
Ripollès de les competències necessàries per a la prestació del servei municipal de recollida i
control dels gossos abandonats i la delegació de la construcció i manteniment del centre de
recollida de gossos abandonats, únic a la comarca.
Vistes les modificacions del conveni esmentat, aprovades en sessió ordinària del Ple del
Consell Comarcal del Ripollès de data 21 de març de 2017, les quals han estat trameses a
aquest Ajuntament.
Fonaments de Dret
L’article 16 del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de protecció dels animals, preveu que correspon als ajuntaments recollir i controlar els
animals abandonats o perduts. Els ajuntaments poden delegar l’anterior competència als ens
supramunicipals.
L’article 25.1. c) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, preveu que
corresponen a la comarca les competències que li deleguin o li encarreguin de gestionar els
municipis.
Les delegacions o els encàrrecs de gestió han d’anar acompanyats de la transferència dels
recursos necessaris per a exercir-los. L’article 167 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que la
comarca, de conformitat amb el que estableix el Programa d’actuació comarcal, pot prestar
serveis de competència municipal en virtut de delegació o conveni.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels ACORDS següents:
1. Aprovar la modificació del Conveni de delegació de competències entre aquesta corporació
i el Consell Comarcal del Ripollès per a la prestació del servei de recollida de gossos
abandonats a la comarca del Ripollès.
2. Trametre aquesta resolució al Consell Comarcal del Ripollès per a la seva deguda
constància, fent constar que aquesta Alcaldia està facultada per Llei per a la seva signatura.
La proposta s’aprova per unanimitat
12.Donar suport a propostes i mocions d’altres Administracions i entitats.
Adhesió a la sol·licitud d’atorgament de la creu de Sant Jordi al Cercle Filatèlic i
Numismàtic de Ripoll
Vista la moció presentada pel Consell Comarcal del Ripollès que es transcriu següent:
“...”
16. PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA SOL·LICITUD D’ATORGAMENT DE LA CREU DE SANT JORDI
AL CERCLE FILATÈLIC I NUMISMÀTIC DE RIPOLL
El Ple de l’Ajuntament de Ripoll, en la seva sessió de data 28 de febrer de 2017 ha adoptat
l’acord que es transcriu a continuació:
“Acord d'incoació d'expedient per a la sol·licitud a la Generalitat de Catalunya per a
l'atorgament de la Creu de Sant Jordi al Cercle Filatèlic i Numismàtic de Ripoll
Motivació
El Cercle filatèlic i numismàtic de Ripoll és una entitat ripollesa ben arrelada a la Vila amb
una llarga trajectòria que arriba enguany als 50 anys, que ha portat una activitat continuada
i activa en el mon de la Filatèlia, Numismàtica i el col·leccionisme arreu de Catalunya i de
l'Estat espanyol.
Tot i que els objectius bàsics de l'entitat estan relacionats amb el món de la Filatèlica, la
Numismàtica i el col·leccionisme en tot moment ha tingut una especial sensibilitat en
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col·laborar (i a vegades liderar) en activitats, efemèrides o commemoracions d'interès social
o cultural de Ripoll i el Ripollès i també d'arreu de Catalunya. A més des del Cercle s'han
donat a conèixer elements patrimonials, històrics o culturals de Ripoll arreu mitjançant la
participació en exposicions internacionals, l'edició de segells i altres iniciatives.
Atenent doncs aquesta trajectòria del Cercle Filatèlic i Numismàtic de Ripoll es considera que
es fa mereixedora que li sigui atorgada la Creu de Sant Jordi, distinció que es concedeix a
persones naturals o jurídiques que, pels seus mèrits, hagin prestat serveis destacats a
Catalunya en la defensa de la seva identitat, cultura o civisme.
En conseqüència,
Disposició
El Ple municipal resol:
7.1.1. Aprovar l'inici de l’expedient per a la sol·licitud a la Generalitat de Catalunya de
l’atorgament de la Creu de Sant Jordi al Cercle Filatèlic i Numismàtic de Ripoll.
7.1.2. Donar coneixement d'aquesta iniciativa a les entitats i persones relacionades amb
l'entitat a efectes que puguin adherir-se a la present
7.1.3. Remetre el present acord a la Generalitat de Catalunya, i encarregar a l'àrea de
Serveis a les persones d'aquest Ajuntament la gestió i difusió de la iniciativa per tal de
recollir les adhesions d'entitats, institucions i persones que calgui.”
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió el Ple, per
unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer-. Adherir-se a la iniciativa de l’Ajuntament de Ripoll per a sol· licitar a la Generalitat
de Catalunya l’atorgament de la Creu de Sant Jordi al Cercle Filatèlic i Numismàtic de Ripoll.
Segon. Donar trasllat d’aquest acord als ajuntaments de la comarca del Ripollès a l’efecte
oportú.
Tercer. Comunicar aquest acord a la Generalitat de Catalunya.
“...”
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels ACORDS següents:
1. Donar suport a la moció del Consell Comarcal del Ripollès, transcrita a la part expositiva,
en tots els seus termes.
2. Comunicar aquesta acord al Consell Comarcal del Ripollès per a la seva deguda
constància.
La proposta s’aprova per unanimitat
13. Mocions d’urgència.
No n’hi han
14. Informacions d’Alcaldia.
Alcaldessa explica que:
- Van fer una visita tècnica sobre innovacions i noves tècniques de recollida de residus. Està
preparant una presentació pels veïns del poble.
- En va presentar una iniciativa per nous senders de rutes turístics per Itinerannia amb el Pla
de Foment del Turisme: cada ajuntament presentarà dues rutes. Es subvencionarà tot
excepte els tríptics. El posterior manteniment hauria de ser de l’Ajuntament.
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Els camins proposats podrien ser:
a) Ruta del camí de les Centrals
b) Pardines-Ribes Altes-Corominas-Pardines
- Escenari de festes: va haver un incident amb la recepció a Pardines.
Finalment van deixar l’escenari a Ribes perquè venien amb un tràiler i no van voler pujar al
poble i ens van haver d’espavilar per fer-lo pujar a Pardines. Estem parlant d’un cost de 55 €
que ha d’assumir l’empresa venedora.
- Va fer una visita amb l’arquitecte municipal per prioritzar les actuacions a la zona del poble.
Ara només quedarà pendent la zona de la Baga.
El Ple en queda assabentat
16. Suggeriments, preguntes e interpel·lacions.
El Sr. Subirana explica que convindria netejar el camí del Càmping que està envaït per les
romegueres. També recorda que el revolt s’ha de millorar per evitar possibles accidents.
L’alcaldessa respon que l’arquitecte farà la proposta tècnica d’actuació.
El Sr. Subirana demana un rètol el Pla Martí per senyalitzar els veïnats de Puigsac, Vilaró i
l’Orri-Barratort.
L’alcaldessa respon que ho parlaran amb Carreteres de la Diputació.
El Sr. Subirana explica com va anar el tema de Junta de Pastures. Presenta un resum fet per
ell mateix de la reunió.
El secretari comenta que qui ha de fer el resum de la Junta de Pastures és el seu secretari al
llibre d’actes. L’escrit fet pel Sr. Subirana no es pot passar pel Ple si no va refrendat pel
president i el secretari de la Junta.
L’alcaldessa explica que s’han fet tres reunions:
El 21 de febrer de 2017 es va fer la primera trobada purament informativa sobre la regulació
de la Junta de Pastures amb assistència del secretari municipal.
El 18 d’abril es va fer una segona reunió per renovar la composició dels membres de la Junta
de Pastures, amb assistència també del secretari municipal.
El dia 25 d’abril es va fer la tercera reunió, sense el secretari municipal perquè coincidia que
tenia Ple a Sant Pau de Segúries.
Qualsevol cosa que es vulgui passar pel Ple del tema de la Junta de Pastures ha de comptar
amb l’acord de la l’entitat.
Com que no hi ha més temes per tractar l’alcaldessa presidenta aixeca la sessió.
I perquè així consti, estenc aquesta acta amb el vist i plau de l’alcaldessa presidenta de la
corporació al lloc i data dalt consignats.
El secretari comissionat,
Josep Ruiz i Muñoz

Vist i plau,
Núria Pérez Desel
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