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NOTA DE PREMSA 
19/11/2019 
 
 

El govern del consell comarcal presenta un pressupost per al 2020 
anivellat i amb un augment del 3,83 % 
 
 
Descàrrega del so i les imatges de la roda de premsa: 
https://we.tl/t-21lLQDSC91 

 
L’equip de govern del Consell Comarcal del Ripollès sotmetrà a l’aprovació del ple ordinari un 
projecte de pressupost general per al 2020 que ascendeix fins a la xifra de 9.706.453,89 euros. 
Els comptes els ha presentat en roda de premsa el president, Joaquim Colomer, acompanyat 
del conseller comarcal de Serveis econòmics, Josep Maria Creixans, que ha definit el projecte 
com a “anivellat, tot complint els objectius d’estabilitat pressupostària que exigeix la llei”. En 
comparació a l’exercici 2019, el pressupost creix 358.467,38 euros, cosa que representa un 
increment del 3,83 %. 
 
Un dels apartats d’aquest projecte de pressupost que més canvia en relació a l’exercici anterior 
són els ingressos corresponents a les transferències corrents, que creixen un 7,93 %. L’altra 
variació rellevant, tal com ha detallat Creixans, és al costat de les despeses, concretament, a 
les despeses de personal. En aquest cas es preveu un augment del 3,3 % de la partida arran de 
la previsió d’augments que es desprenguin del pressupost general de l’estat del 2020 i també 
del pacte tancat amb els representants sindicals sobre com materialitzar el resultat de la 
valoració de llocs de treball de la corporació. El conseller ha explicat que aquesta valoració, 
que s’aprovarà al mateix ple ordinari, resoldrà resol un procés “en què feia molts anys que es 
treballava” i apunta a una alça global dels salaris de 100.000 euros, que s’implementarà 
gradualment al llarg dels propers quatre anys.  
 
 
AUGMENT DEL CÀNON DE L’AGÈNCIA DE RESIDUS 
 
L’increment del cànon que marca l’Agència de residus de Catalunya per l’entrada dels residus 
a l’abocador obliga a augmentar la previsió de les despeses en béns corrents i serveis. Això, 
juntament al fet que ja estaran plenament implementats els nous contractes de la recollida de 
residus i de deixalleries, farà augmentar aquesta partida un 5,85 %. En aquest sentit, Creixans 
ha recordat que “els últims tres anys, el cànon de l’agència de residus per entrar a l’abocador 
gairebé s’ha doblat”. Per tant, indica que “si volem que la taxa d’escombraries que es pagui 
anualment baixi, ens veurem obligats a reciclar; és una conscienciació que haurem de tenir tots 
els ciutadans”.  
 
En aquest proper exercici també es preveu augmentar l’aportació al servei de recollida de 
gossos abandonats, prestat mitjançant el Refugi d’animals del Ripollès. Aquest increment és 
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de l’11 % i sobretot és per la incorporació d’un vehicle de rènting per poder recollir i transportar 
els animals. 
 
 
PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 
L’acció en l’àmbit del turisme també juga un paper destacat en diversos apartats del projecte 
de pressupost, dins la voluntat de fomentar aquesta activitat com a eina de desenvolupament 
econòmic de la comarca. D’una banda, això es percep a l’apartat de despeses de personal, on 
es manté la partida per proveir els tècnics que executen el Pla per a la promoció del turisme 
de natura al Ripollès “L’experiència dels Pirineus més autèntics”, subvencionat amb fons 
FEDER. També és així a l’apartat de despeses de béns corrents i serveis, on es dota l’execució 
de les accions de comunicació que hi van vinculades. D’altra banda, al capítol d’inversions es 
preveu la continuació de les obres planificades. A part del projecte turístic, aquest mateix 
apartat també recull les inversions en manteniment de camins rurals, tal com ha explicat Josep 
Maria Creixans, “tan necessaris per moltes cases de pagès que estan aïllades”. Tot plegat suma 
un import de 480.500 euros. 
 
 
VESSANT SOCIAL I CULTURAL 
 
Un any més, el Consell Comarcal del Ripollès ha decidit mantenir el complement de 40.000 
euros per als ajuts de desplaçament i de menjador escolar en què la Generalitat de Catalunya 
només cobreix el 50 % del cost. A més, tal com ja s’havia previst en l’exercici 2019, s’ha previst 
la consignació necessària per licitar el servei de menjador de totes les escoles de la comarca. 
Tot així, el consell comarcal resta a l’espera que el Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya vertebri els mecanismes legals per mantenir el sistema de gestió actual amb 
convenis amb les associacions de familiars d’alumnes. 
 
Les partides destinades a àmbits com l’acció cultural  o l’Escola comarcal de música del Ripollès, 
un servei que segons Creixans “és molt ben considerat”, es mantenen sense canvis significatius. 
Només amb l’excepció de l’Arxiu comarcal del Ripollès, on s’incrementarà la despesa gràcies a 
la previsió d’un increment en la subvenció que atorga, per a aquesta finalitat, la Generalitat de 
Catalunya 
 
Tal com marca la llei, dins del pressupost general del Consell Comarcal del Ripollès del 2020 
s’hi clouen els comptes dels consorcis adscrits. D’una banda, el Consorci servei de recaptació 
Cerdanya Ripollès, amb 1.065.000 euros, i de l’altra, l’Agència de desenvolupament del 
Ripollès, amb 1.129.110 euros.  
  



 

 

______________________________________________________________ 

Consell Comarcal del Ripollès · Gabinet de Presidència i Comunicació 
972 70 32 11 · 676 43 99 71 · premsa@ripolles.cat · ripolles.cat  
 

PRESSUPOST D’INGRESSOS 
 

 CONCEPTES 2019 2020 

Capítol 1 Impostos directes - - 

Capítol 2 Impostos indirectes - - 

Capítol 3 Taxes i altres ingressos 2.128.476,03 €  2.032.925,19 € 

Capítol 4 Transferències corrents 6.670.115,14 € 7.199.028,69 € 

Capítol 5 Ingressos patrimonials 11.394,50 € 500,00 € 

Capítol 6 Alienacions - - 

Capítol 7 Transferències de capital 538.000,84 € 474.000,01 € 

Capítol 8 Actius financers -  

Capítol 9 Passius financers -  

 TOTAL 9.347.986,51 € 9.706.453,89 € 

 

PRESSUPOST DE DESPESES 
 

 CONCEPTES 2019 2020 

Capítol 1 Despeses de personal 1.552.333,24 € 1.589.938,78 € 

Capítol 2 Béns i serveis corrents 6.688.173,54 € 7.079.159,84 € 

Capítol 3 Interessos 1.530,00 € 1.530,00 € 

Capítol 4 Transferències corrents 571.428,60 € 555.325,27 € 

Capítol 5 Fons de contingència - - 

Capítol 6 Inversions reals 534.521,13 € 480.500,00 € 

Capítol 7 Transferències de capital - - 

Capítol 8 Actius financers - - 

Capítol 9 Passius financers - - 

 TOTAL 9.347.986,51 € 9.706.453,89 € 

 


