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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 01/2018 

 

 

Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 

Data: Dimarts 2 de gener de 2018 

Hora d’inici: 19.15 hores 

Hora d’acabament: 19.35 hores 

Règim de la sessió: Ordinària 

 

Assistents: President:  Sr. Joan Manso i Bosoms 

   

 Vicepresidents:  Sr. Eudald Picas i Mitjavila 

   Sra. Immaculada Constans i Ruiz 

   

 Consellers:  Sr. Joan Albamonte i Ventayol 

   Sra. Mònica Bonsoms i Pastoret 

   Sr. Josep Estragués i Bonada 

   Sra. Dolors Cambras i Saqués  

   Sr. Enric Gràcia i Barba 

   Sr. Jordi Caparrós i Marcé 

   Sr. Luis López i Lafuente 

   

 Gerent:  Sr. Jordi Moner i Caner 

   

Excusa la seva absència:   Sr. Josep Coma i Guitart 

 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.  

2. Aprovació del Protocol d’actuació de recollides de gossos comissats 

per part dels ajuntaments de la comarca del Ripollès.  

3. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Associació per la 

Gestió del programa LEADER Ripollès Ges Bisaura, l’Ajuntament 

de Sant Quirze de Besora, l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló i 

el Consell Comarcal del Ripollès per a l’execució del Projecte 

estratègic Territori Educador. Ens mengem les Valls en el marc del 

Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020. 

Convocatòria 2018. 

4. Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal 

del Ripollès i l’Ajuntament de Ripoll per a la realització de les 

activitats Gaudeix tot l’any al Ripollès.  

5. Donar compte de la Resolució dictada en data 22.11.17 pel Tribunal 

de Contractes del Sector Públic i requeriment a l’adjudicatària per 

formalitzar el contracte del servei de la recollida i el transport als 
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gestors autoritzats dels residus municipals de la comarca del 

Ripollès, excepte el municipi de Camprodon.  

6. Aprovació de factures i certificacions d’obres. 

6.1 Ratificar decret d’aprovació de factures de 28 de desembre de 

2017. 

7. Devolució d’avals i fiances:  

7.1 Devolució d’aval a l’empresa Hostelería de Servicios Colectivos 

SA. 

8. Mocions d’urgència. 

8.1 Aprovació del conveni de cooperació pel qual l’Ajuntament de 

Campdevànol encarrega al Consell Comarcal del Ripollès l’execució 

de les obres del municipi incloses al projecte comarcal “Pla per a la 

promoció del turisme de natura al Ripollès, l’experiència dels Pirineus 

més autèntics”, en el marc de subvenció atorgada per al 

desenvolupament de plans de foment territorial del turisme, anualitat 

2016. 

 
 

Control de l’Acció de Govern  

 

9. Donar compte dels decrets de Presidència.  

10. Donar compte de les resolucions de Gerència.  

11. Precs i preguntes. 

 

El president obre la sessió i es tracta el punt de l’ordre del dia. 

 

 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  

 

S’acorda, per unanimitat dels membres assistents, aprovar l'acta de la sessió 

ordinària del dia 19 de desembre de 2017, sense cap esmena. 

 

 

2. APROVACIÓ DEL PROTOCOL D’ACTUACIÓ DE RECOLLIDES 

DE GOSSOS COMISSATS PER PART DELS AJUNTAMENTS DE LA 

COMARCA DEL RIPOLLÈS 

 

El Consell d’Alcaldes, en la seva sessió de data  10 de gener de 2017, va 

tractar el tema dels comisos de gossos tramitats pels Ajuntaments i en la 

sessió de data 14 de març de 2017 va dictaminar favorablement la 

modificació del Conveni de delegació de competències per a la prestació 

del servei de recollida de gossos abandonats a la comarca del Ripollès, en el 

sentit, entre d’altres, d’incloure un apartat al conveni de delegació, que 

preveiés el servei de custòdia  preventiva dels gossos comissats 

administrativament. 

 

A fi de poder regular aquest servei, l’Àrea de Cooperació Municipal ha 

redactat el Protocol d’actuació de recollides de gossos comissats per part 
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dels ajuntaments de la comarca del Ripollès , amb l’objectiu de fixar i poder 

donar a conèixer el  procediment a seguir en la recollida dels gossos 

comissats. 

 

Correspon al Consell de Govern la competència per a l’aprovació d’aquest 

protocol per delegació acordada pel Ple del Consell Comarcal en sessió de 

data 8 de setembre de 2015. Aquesta delegació ha estat publicada al Butlletí 

oficial de la província de Girona núm. 186, de data 25 de setembre de 2015.  

 

Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels assistents, 

adopta els acords següents: 

 

Primer. Aprovar el Protocol d’actuació de recollides de gossos comissats 

per part dels ajuntaments de la comarca del Ripollès, el qual és del 

contingut literal següent:  

 

“PROTOCOL D’ACTUACIÓ DE RECOLLIDES DE GOSSOS 

COMISSATS PER PART DELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA 

DEL RIPOLLÈS 

 

1. Només s’atendran les recollides de gossos comissats sol·licitades 

pels Ajuntaments de la comarca del Ripollès.  

 

2. Es diferenciarà entre dos tipus de comisos possibles:  

 

a) Urgents: En el cas del comís de gossos considerats potencialment 

perillosos, de gossos que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa o 

d’aquells que hagin agredit a persones o a altres gossos, la recollida 

tindrà el caràcter d’urgència, i s’efectuarà en un termini màxim de 6 

hores comptades des del corresponent avís.  

 

L’horari del servei és de 8 hores del matí a les 20 hores de la tarda. Les 

hores es comptaran dins d’aquest horari. 

 

b) Ordinaris: En la resta de casos la recollida tindrà la consideració 

d’ordinària, i s’efectuarà en el dia i hora acordats prèviament entre el 

Consell Comarcal i l’ajuntament que acordi el comís.  En tot cas, 

aquesta recollida s’efectuarà en un termini màxim de 72 hores 

comptades des de l’entrada al registre del Consell Comarcal de la 

sol·licitud del servei per part de l’Ajuntament. 

 

 

3. L’avís del comís i el procediment que caldrà seguir s’haurà 

d’efectuar obligatòriament de la següent forma:  

 

a) Comisos urgents:  

Primer: Caldrà trucar al telèfon del Refugi dels Animals (609529788), 

que estarà operatiu de 8 h a 20h,  i comunicar que s’ha de procedir a la 
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recollida d’un gos comissat.  En aquesta trucada s’indicarà el lloc on 

s’ha de recollir l’animal. (veure apartats 5 i 6) 

Segon: Un funcionari municipal aixecarà una acta de comís  i en 

donarà còpia al treballador/a del refugi d’animals que hagi 

realitzat el servei de recollida del gos.  El mateix funcionari 

signarà l’albarà de recollida de l’animal que expedirà el 

treballador/a del refugi. 

Tercer: En cas que el gos no estigui identificat, el treballador/a del 

refugi traslladarà el gos al centre veterinari per tal d’implantar-li el xip 

identificatiu.  En el cas que el gos sigui traslladat a un centre caní 

preparat per acollir gossos de raça potencialment perillosa, seran els 

serveis veterinaris del centre els que identificaran l’animal, els quals 

hauran de comunicar el codi del xip al Consell Comarcal. 

Una vegada es disposi del codi del xip, aquest es comunicarà a 

l’Ajuntament que hagi acordat el comís, per tal que en quedi constància 

en l’expedient relacionat amb el comís.  

Quart: Abans de 72 hores des de l’avís efectuat per telèfon l’Ajuntament 

haurà d’enviar, per EACAT o per la seu electrònica disponible al web 

del Consell Comarcal, una instància amb l’ordre, la resolució i l’acta 

de comís practicat, on constarà el codi de xip de l’animal.  

 

b) Comisos ordinaris:  

Primer: L’Ajuntament haurà d’enviar, per EACAT o per la seu 

electrònica disponible al web del Consell Comarcal, la instància amb 

l’ordre i la resolució que acordi el comís.   

Segon: El Consell Comarcal acordarà en cas que es consideri 

oportú, donar tràmit a aquesta sol·licitud i donarà l’ordre al 

treballador/a del refugi d’animals  per tal que efectuï el comís en 

la data, hora i lloc acordats prèviament amb l’ajuntament.  

Tercer: El funcionari municipal aixecarà una acta de comís i en 

donarà còpia al treballador/a del refugi d’animals que hagi 

realitzat el servei de recollida del gos.  El mateix funcionari 

signarà l’albarà de recollida de l’animal que expedirà el 

treballador/a del refugi. 

Quart: En cas que el gos no estigui identificat, el treballador/a del 

refugi traslladarà el gos al centre veterinari per tal d’implantar-li el xip 

identificatiu.  En el cas que el gos sigui traslladat a un centre caní 

preparat per acollir gossos de raça potencialment perillosa, seran els 

serveis veterinaris del centre els que identificaran l’animal, i aquests 

hauran de comunicar el codi del xip al Consell Comarcal. 

Una vegada es disposi del codi del xip, aquest es comunicarà a 

l’Ajuntament que hagi acordat el comís, per tal que en quedi constància 

en l’expedient relacionat amb el comís.  

 

4. En tot cas, l’Ajuntament haurà d’acreditar l’inici de l’expedient mitjançant 

la corresponent notificació al Consell Comarcal de l’acord del comís, que 

haurà d’estar degudament motivat.   
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5. L’Ajuntament procedirà al comís preventiu mitjançant el seu personal i el 

personal del Refugi d’animals del Ripollès recollirà el gos comissat en el 

lloc acordat prèviament, que serà preferentment en dependències 

municipals, o en un lloc de la via pública apartada del domicili del 

propietari de l’animal.   

 

6. En cap cas s’efectuaran recollides per part del personal del Refugi 

d’animals dins els domicilis dels propietaris dels gossos comissats, a fi 

d’evitar possibles enfrontaments entre propietaris i treballadors del refugi. 

 

7. En cas que sigui necessari o que el gos tingui un comportament agressiu, el 

treballador/a del Refugi d’animals avisarà un veterinari per tal que 

procedeixi a la sedació del gos, per tal de facilitar la tasca de recollida de 

l’animal. 

 

8. El personal del Refugi procedirà al trasllat de l’animal, mitjançant 

el vehicle del Refugi d’animals del Ripollès habilitat a tal efecte, fins 

a les seves instal·lacions. En cas que el Refugi no tingui suficient 

capacitat per acollir el gos comissat, o bé es tracti d’un gos de raça 

potencialment perillosa, es traslladarà l’animal fins un centre caní 

tingui suficient capacitat.  En cas que es tracti de gossos de raça 

potencialment perillosa, aquest centre també es podrà fer càrrec del 

servei de transport de l’animal fins les seves instal·lacions i haurà 

d’estar preparat per acollir aquest tipus d’animals.   

 

9. Els gossos comissats entraran al Refugi d’animals, o al centre caní 

que es consideri, en règim temporal. Així doncs, aquest servei tindrà 

el caràcter de custòdia preventiva, fins a la resolució de l'expedient 

corresponent, o bé, fins a la resolució del requeriment que l’ha 

motivat, que en tot cas ha de determinar la destinació final que s'ha 

de donar al gos comissat.  

 

10. Segons la normativa sectorial, les despeses ocasionades pel comís i 

les actuacions relacionades amb aquest són a compte de qui comet la 

infracció, i serà l’administració que acordi el comís qui resoldrà 

l’expedient i repercutirà les despeses al propietari del gos, en cas 

que ho consideri oportú. 

 

11. En tot cas, l’Ajuntament del municipi on s’hagi produït el comís 

aportarà al Refugi d’animals del Ripollès la quantitat que resulti 

d’aplicar les taxes en concepte de recollida, manutenció de l’animal 

per tots els dies que hagi estat dins el Refugi, despeses veterinàries, i 

altres que puguin ser d’aplicació, fins a l’adopció de l’animal, 

d’acord amb les tarifes establertes a l’article 5 de la ordenança 

fiscal reguladora dels serveis prestats pel Refugi d’animals del 

Ripollès.  En cas que a les instal·lacions del Refugi d’animals no hi 

hagi disponibilitat per acollir més gossos, les despeses derivades de 

l’estada de l’animal en un centre caní aliè seran repercutides a 
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l’administració que hagi acordat el comís, així com els serveis de 

recollida i transport, si és el cas. 

 

12. Una vegada s’aixequi el comís preventiu l’òrgan competent de 

l’Ajuntament haurà de dictar resolució finalitzant l’expedient.  

 

a) En cas que la resolució prevegi la devolució de l’animal al propietari, i 

aquest no procedeixi a la seva recuperació en el termini de temps 

legalment establert (20 dies), el gos adquirirà la condició d’animal 

abandonat i serà el Refugi d’animals del Ripollès qui, a partir 

d’aleshores, es farà càrrec de les despeses de manutenció del gos. 

b) En cas que es resolgui l’expedient i no s’hagi acordat el retorn de 

l’animal al seu propietari, el gos temporalment quedarà allotjat al 

Refugi d’animals del Ripollès fins que es produeixi la seva adopció, 

quedant adscrit a l’ajuntament que hagi acordat el comís, el qual haurà 

de fer-se càrrec de les despeses de manutenció de l’animal, d’acord 

amb les tarifes establertes a l’article 5 de la ordenança fiscal 

reguladora dels serveis prestats pel Refugi d’animals del Ripollès.” 

 

Segon. Comunicar aquest acord al personal del Refug i i de l’Àrea de 

Cooperació Municipal, així com als ajuntaments de la comarca del Ripollès, 

per al seu coneixement i als efectes que corresponguin.  

 

Tercer. Donar-ne compte a l’Àrea de Cooperació Municipal del Consell 

Comarcal. 

 
El president explica que el Protocol bàsicament ha estat consensuat amb 

l’Ajuntament de Ripoll. 

 

 

3. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 

L’ASSOCIACIÓ PER LA GESTIÓ DEL PROGRAMA LEADER 

RIPOLLÈS GES BISAURA, L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DE 

BESORA, L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE TORELLÓ I EL 

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER L’EXECUCIÓ DEL 

PROJECTE ESTRATÈGIC TERRITORI EDUCADOR. ENS 

MENGEM LES VALLS EN EL MARC DEL PROGRAMA DE 

DESENVOLUPAMENT RURAL DE CATALUNYA 2014-2020. 

CONVOCATÒRIA 2018 

 

Vista la minuta del conveni entre l’Associació per la gestió del Programa 

Leader Ripollès Ges Bisaura, l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora, 

l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló i el Consell Comarcal del Ripollès 

per a l’execució del Projecte estratègic Territori Educador. Ens Mengem 

Les Valls en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 

2014-2020. Convocatòria 2018. L'objectiu d'aquest projecte és el de 

promocionar una cultura d'alimentació sana, de qualitat i de proximitat a la 

població local a través de l'escola.  
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Consta a l’expedient l’informe favorable de la Intervenció,  

 

L’article 110.3 de la Llei 26/2010, de Règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya determina que els convenis s’han 

de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del 

Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és 

accessible des del Portal de la Transparència.  

 

Correspon al Consell de Govern la competència per a l’aprovació d’aquest 

conveni per delegació acordada pel Ple del Consell Comarcal en sessió de 

data 8 de setembre de 2015. Aquesta delegació ha estat publicada al Butlletí 

oficial de la província de Girona núm. 186, de data 25 de setembre de 2015.  

 

Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels membres 

assistents, adopta els acords següents:  

 

Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració específic entre l’Associació 

per la gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura, l’Ajuntament de 

Sant Quirze de Besora, l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló i el Consell 

Comarcal del Ripollès, per a l’execució del Projecte estratègic territori 

educador. Ens Mengem Les Valls en el marc del Programa de 

desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020. Convocatòria 2018, el qual 

és del contingut literal següent:  

 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE ESTRATÈGIC 

TERRITORI EDUCADOR. ENS MENGEM LES VALLS EN EL MARC DEL PROGRAMA DE 

DESENVOLUPAMENT RURAL DE CATALUNYA 2014-2020. CONVOCATÒRIA 2018. 
 

Ripoll, ______ de _______________________ de 2017  

 

 R E U N I T S:  

L’ASSOCIACIÓ PER A LA GESTIÓ DEL PROGRAMA LEADER RIPOLLÈS GES BISAURA, 

amb NIF G55011100, amb seu al carrer Joan Miró, 2-4 Pol. Ind. els Pintors de Ripoll, representada 

per la presidenta Sra. Maria Rosa Vestit Villegas, en virtut del nomenament efectuat per sessió 

ordinària de l’Assemblea General de data 29 de novembre de 2016, assistida per el secretari Sr.Josep 

M. Farrés Penela. 

 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS, amb NIF P6700004B, amb seu al carrer 

Progrés, 22 de Ripoll, representat per el president Sr. Joan Manso Bosoms, degudament 

facultat per la signatura d’aquest conveni per 

______________________________________________________________, assistit per el 

secretari/a Sr./Sra. _______________________________________  

 

AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DE BESORA, amb NIF P0823700J amb seu a la plaça 

Major, 1 de Sant Quirze de Besora, representat 

per___________________________________, degudament facultat per 

___________________ assistit per el secretari/a Sr./Sra. 

_______________________________________  
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AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE TORELLÓ, amb NIF P0826500a amb seu a la 

plaça de l’Ajuntament 2, de Sant Vicenç de Toreló, representat 

per___________________________________, degudament facultat per 

___________________ assistit per el secretari/a Sr./Sra. 

_______________________________________  

 

Totes les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni i, 

 

EXPOSEN:  

I.- Vista la RESOLUCIÓ ARP/2559/2017, de 25 d’octubre, per la qual es convoquen els ajuts per al 

desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d’acció local de Catalunya, en el marc del 

Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014- 2020 (operació 19.03.01) corresponents a 

l’any 2018, i ORDRE ARP/236/2017, que modifica les bases reguladores aprovades en l’ORDRE ARP 

224/2016, per la qual s’aproven les seves bases reguladores. 

 

II.- Vista la voluntat de les entitats signants de col·laborar en l’execució del projecte Territori 

Educador. Ens Mengem Les Valls. 

 

Per tal d’instrumentalitzar aquest projecte de cooperació, formalitzen el present conveni que es regirà 

per les següents  

CLÀUSULES:  

PRIMERA.- Objecte.  

L’objecte del present conveni és establir un marc de col·laboració entre les entitats signants per regular 

la participació en l’execució, desenvolupament, confirmació i cofinançament del projecte Territori 

Educador. Ens Mengem Les Valls durant l’anualitat 2018. 

 

SEGONA.- Designació del coordinador.  

Designar l’Associació per a la Gestió del Programa LEADER Ripollès Ges Bisaura, amb domicili fiscal 

al C. Joan Miró 2-4 de Ripoll (17500) i amb NIF G55011100, com a coordinador del projecte esmentat. 

 

TERCERA.- Descripció del projecte de cooperació.  

1.- Objectius  

L'objectiu d'aquest projecte és el de promocionar una cultura d'alimentació sana, de qualitat i de 

proximitat a la població local a través de l'escola. 
 

Aquest objectiu general es concreta en quatre objectius específics, que de manera transversal, donen 

resposta a cadascuna de les línies d’actuació definides a l'Estratègia de Desenvolupament local 2014-

2020 de l'Associació Leader Ripollès Ges Bisaura.  

Dins la línia d’actuació de vetllar per l’equilibri demogràfic i millorar la qualitat de vida i la cohesió 

social, aquest projecte vol contribuir en el fet d’esdevenir un territori educador, crear vincles entre la 

comunitat educativa i els agents socioeconòmics del territori per a promoure la sensibilització en valors 

vinculats al desenvolupament econòmic local a les escoles, i millorar el coneixement dels reptes 

estratègics del territori per part dels docents.  

Per altra banda, pretén afavorir el consum de proximitat a través de la generació d’un 

sentiment de pertinença i identitat entorn al producte local i l’activitat tradicional del 

territori, que es vincula amb la línia d’actuació relativa a la innovac ió, l’empresa i 

l’emprenedoria.  
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I per últim, en el marc de la línia d’actuació treballar per la mitigació i adaptació al canvi climàtic i 

fomentar l’economia circular, pretén promocionar els productes agroalimentaris locals de qualitat i 

incentivar la cuina de muntanya vinculada a la pagesia.  

 
2.- Accions que s’emprendran per aconseguir els objectius  

Objectiu general: Promocionar una cultura d'alimentació sana, de qualitat i de proximitat a la 

població local a través de l'escola  

Objectiu específic: Esdevenir un territori educador  
 

1. Creació de vincles entre la comunitat educativa i agents socioeconòmics del territori  
1.1. Selecció de productors agroalimentaris que participaran en el projecte educatiu  

1.2. Transferència i programació de les unitats didàctiques amb les escoles  

Objectiu específic: Afavorir el consum de proximitat  
 

2. Divulgació de les activitats econòmiques del territori i la importància de consumir producte local  
2.1. Promoció amb la Food Truck del producte local a les fires agroramaderes i alimentàries 

del territori  

Objectiu específic: Incentivar la cuina de muntanya vinculada a la pagesia 

  

3. Campanya d'alimentació saludable i productes de proximitat  
3.1. Jornada informativa per incentivar el consum del producte de proximitat i la cuina de 

muntanya  

3.2. Foment de la introducció dels productes locals als menjadors escolars  

 

Objectiu específic: Promocionar els productes agroalimentaris de qualitat  

4. Promoció d'activitats de producció i/o transformació artesana del producte local a l'escola 
4.1. Realització de tallers formatius als alumnes sobre els productes i l'activitat de producció  

4.2. Visites dels alumnes als productors agroalimentaris  

 

5. Coordinació del projecte  

5.1. Reunions de seguiment i avaluació dels resultats  

 

3.- Beneficiaris potencials  

S’estableixen com a beneficiaris d’aquest projecte els següents col·lectius:  

 Centre de Recursos Pedagògics, escoles del territori i el personal docent. Són els beneficiaris de 

les unitats didàctiques dels productes del territori que s’imparteixen als alumnes dels cicles 

inicial, mig i superior de primària, i també es beneficien de les sortides de camp a les 

explotacions/instal·lacions de productors del territori que es realitzen a través del projecte. La 

seva responsabilitat és impartir aquestes unitats didàctiques als alumnes, i alhora formar-se per 

transmetre els valors i beneficis del consum dels productes endògens del territori.  

 Usuaris dels menjadors escolars: Es beneficien de la introducció de productes de proximitat, sans 

i de qualitat al menjador escolar.  

 Alumnes, pares i mares: Se'ls sensibilitza i forma per a què valorin els productes del territori i 

la cuina de muntanya. Són beneficiaris de les promocions que es realitzen entorn a les fires del 

territori, de les jornades informatives sobre l'alimentació sana i de proximitat, i d'un projecte 

educatiu en horari lectiu, que els hi permetrà conèixer de primera mà l'activitat primària del seu 

entorn. 

 Població en general: Es beneficia principalment de les promocions de producte local i cuina de 

muntanya que tindran lloc en el marc de les fires agroramaderes i alimentàries del territori. 

 Productors agroalimentaris del territori, col·lectius de cuina i comerços de proximitat: 

Representen el sector econòmic del territori que es veu directament beneficiat de les actuacions 

del projecte. El projecte ha d'incidir en la generació d'un augment de la seva activitat econòmica 
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i en la creació de nous llocs de treball. La seva responsabilitat respecte el projecte serà la de 

col·laborar en l'execució de les diferents actuacions. 

 Ens comarcals, Ajuntaments i ens de promoció econòmica: Són beneficiaris del projecte en 

tant que aquest s'alinea a les seves estratègies de desenvolupament local 

 

4.- Responsabilitats de cada participant en l’organització i implementació del projecte  

Serà responsabilitat del grup coordinador:  

 Dirigir i coordinar el disseny del projecte, inclosa la preparació del conveni de col·laboració 

entre els membres col·laboradors i la preparació de les dades de presentació del projecte; 

descripció del projecte i definició dels compromisos de cada participant.  

 Assumir i executar la totalitat de la dotació del projecte i coordinar-ne els aspectes financers, i 

assumir-ne tota la responsabilitat.  

 Assumir la responsabilitat administrativa i financera de totes les operacions del projecte.  

 Conservar tota la documentació de l'expedient durant els terminis corresponents establerts en la 

normativa vigent i facilitar-los a les autoritats competents.  

 Dirigir i coordinar totes les tasques del projecte que són responsabilitat de les entitats 

col·laboradores i altres agents territorials, per tal d'assegurar la correcta implementació del 

conjunt.  

 Promocionar i controlar el projecte en tots els seus aspectes (tècnics, execució financera, de 

participació, etc.)  

 Publicitar, de manera permanent i constant, la participació del DARP i de la Unió Europea en 

tots els projectes i en les actuacions que se'n derivin.  

 Controlar el progrés de l'execució de la despesa efectuada, organitzar reunions de coordinació 

entre els col·laboradors i altres agents territorials, i preparar els documents necessaris.  

 Dirigir i coordinar la postexecució relativa a la continuïtat de l'acció i a les possibilitats per a 

nous avenços en el desenvolupament rural, a la difusió de l'experiència, al tancament dels 

aspectes financers i a qualsevol altre aspecte que sigui procedent.  

 Constituir el canal de comunicació entre les entitats col·laboradores si s'escau, i el DARP. 

Trametre totes les informacions rebudes pel que fa al projecte en ambdues direccions.  

 Elaborar i presentar l'informe final del projecte, que ha de contenir una àmplia descripció de les 

actuacions executades, l'execució pressupostària del projecte, objectius assolits i impacte del 

projecte en el territori.  

 Revisar el compliment dels compromisos assumits per cada participant fins a la correcta 

realització del projecte.  

 

 

Seran obligacions i responsabilitats de les entitats firmants:  

 

 Col·laborar i prendre part en les diferents activitats del projecte segons es descriu en el quadre 

següent.  

 Si s'escau, fer-se responsable dels seus compromisos de cofinançament del projecte de cara a la 

resta de cooperants i de cara a l'entitat coordinadora, d'acord a la clàusula cinquena.  

 Publicitar, de manera permanent i constant, la participació del DARP i de la Unió Europea en 

totes les actuacions que se'n derivin. 

 Facilitar la informació, documentació i justificacions que li siguin requerides per l'entitat 

coordinadora, amb l'objectiu de poder justificar el projecte davant dels organismes competents i 

davant de qualsevol actuació de verificació que realitzin els òrgans de control d'àmbit 

comunitari, nacional o autonòmic.  

 • L'incompliment de les esmentades obligacions podria ser motiu d’expulsió del projecte.  
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(*) La incorporació de les unitats didàctiques de tots o alguns dels productes proposats en 

el projecte estarà condicionada a la seva adaptació al projecte educatiu de cada escola. 

L’Escola podrà decidir si introdueix tots els productes, o bé en selecciona com a mínim  un. 

 

5.- Acords per a l’organització i seguiment del projecte  

Organització:  

 

El responsable de l'execució de totes les accions del projecte serà l'entitat coordinadora que comptarà, 

segons s'escaigui, amb la col·laboració de les següents entitats:  

 

Entitats vinculades al producte local:  
• Associació Producte del Ripollès  

• Cooperativa Agrària de Torelló  

• Associació Cuines de la Vall de Camprodon  

• Associació d’Hostaleria del Ripollès  
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Entitats de promoció econòmica del territori i administracions locals:  
• Consell Comarcal del Ripollès  

• Agència de Desenvolupament del Ripollès (ADR)  

• Ajuntament  

 

Comunitat educativa:  
• Centre de Recursos Pedagògics del Ripollès  

• Escola Pirineu de Campdevànol  

• Escola Doctor Robert de Camprodon  

• Escola Mare de Déu de Núria de Ribes de Freser  

• Escola Lloriana de Sant Vicenç de Torelló  

• Escola Segimon Comas de Sant Quirze de Besora  

• Escola Joan Maragall de Ripoll  

• Escola Salesians de Ripoll  

• Escola Ramon Suriñach de Ripoll  

• Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadesses  

• ZER Vall del Ter (Vilallonga de Ter, Llanars, Sant Pau de Segúries i Ogassa)  

• ZER Compte Arnau (Planoles i Vallfogona de Ripollès)  

 

 

Seguiment del projecte:  
Es realitzaran reunions semestrals de seguiment del projecte amb les entitats signants d'aquest conveni. 

En aquestes reunions es:  

 

• Vetllarà pel compliment dels objectius i actuacions previstes en el projecte.  

• Farà el balanç i l’avaluació de resultats.  

• Planificaran totes les actuacions.  

• Establiran modificacions si és necessari per al bon funcionament del projecte.  

• Aprovarà la incorporació de nous membres al projecte.  

• Aprovarà l’expulsió de membres, si procedeix.  

 

Les decisions es prendran per consens. En cas de diferències entre les parts es resoldrà 

mitjançant votació. Cada entitat disposarà d'un vot. En cas d'empat, l'entitat coordinadora 

tindrà vot de qualitat. Les decisions seran vàlides si són presents com a mínim una tercera 

part de les entitats participants.  

 

Anualment, es realitzarà el corresponent tancament de projecte, i s'emetrà un informe de resultats per 

avaluar el seu desenvolupament i donar-ne comptes a tots els socis.  

6.- Resultats esperats  

El projecte generarà un impacte de resultats a nivell quantitatiu, derivat de l’execució de les accions 

plantejades, i un altre, de caràcter més qualitatiu, que dibuixa la contribució real del programa a la 

correcció dels desequilibris mediambientals, socioeconòmics, culturals o d’ocupació del territori.  

Com a resultats quantitatius derivats de les accions executades durant l’exercici 2018, 

s'obtindran els següents:  
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Com a resultats qualitatius s'espera que el projecte pugui contribuir a:  

 Mantenir la presència de races autòctones de bestiar, l'ovella ripollesa, la vaca bruna i el 

cavall pirinenc català, i de productes autòctons com la trumfa de Vall de Camprodon i la 

patata del bufet d’Orís.  

 L'aposta per la marca de garantia del Producte del Ripollès com a valor afegit a la producció 

agrària i recurs que facilita la viabilitat econòmica de l'activitat.  

 Retenir i atraure gent nova al sector primari, incentivant així l'increment d'explotacions 

agràries i el creixement en nombre de llocs de treball del sector.  

 Conservar la forma de vida vinculada al sector agrari que garanteix la conservació del 

paisatge.  

 Continuar incentivant el creixement de la producció agrària ecològica.  

 Frenar la progressiva desaparició del comerç de proximitat i la manca de relleu generacional.  

 Vincular la producció local al producte turístic i incentivar la compra de proximitat per part 

del sector de la restauració i de certs agents estratègics del territori, així com als menjadors 

escolars.  

 Diferenciar l'Aula d'Hostaleria com a referent de la cuina de muntanya, i comptar amb el 

suport dels diferents col·lectius de cuina del territori en aquesta aposta.  
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 Promoure un projecte de territori educador que vinculi la comunitat educativa, les 

administracions públiques, el teixit empresarial i la ciutadania en general.  

 Valoritzar els esdeveniments socioculturals del territori entre la població local i arrelar el 

sentiment d'orgull i pertinença al territori i a les seves tradicions.  

 Utilitzar la Food-Truck com a com un espai estratègic per promocionar i difondre la cuina de 

muntanya i els productes locals.  

 

QUARTA.- Dotació pressupostària.  

La inversió aprovada per a l'execució del projecte és de 16.650,00€, repartida per accions 

de la següent manera: 

 

 
 

CINQUENA.- Compromís de finançament.  

Les entitats signants es comprometen a complir els compromisos financers previstos en el 

projecte i a fer efectiva l’aportació econòmica corresponent al compte de l’Associació 

Leader Ripollès Ges Bisaura ES73 2100 8164 67 2300037549 abans del dia 15 d’octubre de 

2018. 

 

 
SISENA. Cronograma d’execució  
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SETENA.- Accions per publicitar la participació del DARP i de la Unió Europea en el projecte.  

Totes les accions publicitàries del projecte indicaran clarament a la portada o en llocs perfectament 

visibles la participació dels organismes i entitats finançadores del projecte, en aquest cas el 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Comunitat Europea. En aquest 

context, s'incorporaran els logotips del DARP, del programa Leader i dels fons FEADER.  

En el cas que la informació s’ofereixi per mitjans electrònics, audiovisuals o per ràdio, s’aplicarà 

també per analogia el primer paràgraf d’aquest capítol i s’informarà de la participació dels 

organismes cofinançadors.  

D’altra banda, a les webs on consti informació del projecte, s'esmentarà la contribució del 

FEADER i el DARP, i s’inclouran enllaços amb la pàgina del DARP i amb el lloc del la CE 

dedicat al FEADER. 

 

VUITENA.- Vigència del conveni.  

El període de vigència del conveni s'inicia a partir del dia 1 de novembre de 2017 fins a la finalització 

de l’execució i justificació del projecte a 15 de novembre de 2018.  

Així mateix, aquest acord continuarà vigent pel què respecte a les obligacions legals de cada un dels 

participants en matèria de custòdia de documentació i de justificació administrativa-financera durant 

cinc anys posteriors a la finalització de l’execució del projecte.  

NOVENA. - Modificacions del conveni i/o projecte.  

 

Les modificacions del conveni o del propi projecte de cooperació hauran de ser proposades i 

notificades per escrit a l'entitat coordinadora. Perquè puguin procedir, hauran de ser aprovades per 

almenys el 75% dels membres de les entitats participants.  

DESENA.- Admissió, baixa o expulsió d’una entitat participant.  

L'admissió de nous socis, la sol·licitud dels quals s'haurà de dirigir a l’entitat coordinadora, estarà 

condicionada a la baixa prèvia d'una altra entitat, tenint en compte la limitació pressupostària del 

projecte.  

Si una de les entitats participants decideix donar-se de baixa del projecte ho haurà de 

notificar per escrit a l’entitat coordinadora i aquesta informarà a la resta de col·laboradors 

del projecte. Les entitats que participen en el projecte decidiran quina entitat participant 

assumeix els compromisos alliberats, o en el seu cas, que s’accepti l'entrada d'una altra 

entitat. 

 

La baixa del projecte no eximeix d'assumir la justificació de les actuacions fins a la data de la baixa.  

D'altra banda, per expulsar a una de les entitats participants, sota petició d'un o diversos membres, 

serà necessari l'acord d'almenys el 75% dels participants, per considerar que no està complint amb els 

convenis i responsabilitats contretes.  

ONZENA.- Causes de resolució del conveni.  

El present Conveni es pot resoldre per acord de totes les parts signants manifestat per escrit.  

DOTZENA. - Legislació aplicable i organisme competent per dirimir conflictes.  
 

Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes 

d’aquest conveni, seran resoltes per acord entre les parts signants o per la Jurisdicció Contenciosa 

Administrativa.  

I en prova de conformitat signem el present conveni de col·laboració, amb 3 còpies i a un 

sol efecte, en el lloc i data esmentats a l’encapçalament.”  
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Segon. Comunicar aquest acord a l’Associació per la gestió del Programa 

Leader Ripollès Ges Bisaura, a l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora i a 

l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló, per a l’efecte corresponent.  

 

Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció del Consell Comarcal, juntament 

amb una còpia del conveni, per a la seva constància. 

 

Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a 

la signatura del conveni. 

 

 

4. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL 

DEL RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE RIPOLL PER A LA 

REALITZACIÓ  DE LES ACTIVITATS GAUDEIX TOT L’ANY AL 

RIPOLLÈS DEL 2018 

 

El Servei de Joventut del Ripollès, durant tot l’any 2018, organitzarà la 

tercera edició del projecte “Gaudeix tot l’any al Ripollès”, adreçat a joves 

de 12 a 17 anys. El programa d’activitats comarcals consistirà en quatre 

sortides repartides durant l’any. A  tal efecte, s’ha redactat el conveni entre 

el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Ripoll, que  estableix 

les línies de col·laboració i cooperació mútua entre les administracions que 

el subscriuen, per tal de garantir la viabilitat de les activ itats que es portin a 

terme dins del marc del projecte “Gaudeix tot l’any al Ripollès”, anualitat 

2018. 

 

L’article 110.3 de la Llei 26/2010, de Règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya determina que els convenis s’han 

de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  i al web del 

Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és 

accessible des del Portal de la Transparència.  

 

Correspon al Consell de Govern la competència per a l’aprovació d’aquest 

conveni per delegació acordada pel Ple del Consell Comarcal en sessió de 

data 8 de setembre de 2015. Aquesta delegació ha estat publicada al Butlletí 

oficial de la província de Girona núm. 186, de data 25 de setembre de 2015.  

 

Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels membres 

assistents, adopta els acords següents:  

 

Primer. Aprovar  el conveni a subscriure amb l’Ajuntament de Ripoll per a 

la realització de les activitats de “Gaudeix tot l’any al Ripollès” del 2018, 

el qual és del contingut literal següent:  

 
“Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Ripoll 

per a la realització de les activitats Gaudeix tot l’any al Ripollès.  

 

R E U N I T S: 
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D’una part, l’Il·lm. senyor  JORDI MUNELL I GARCIA alcalde de l’Ajuntament de Ripoll, 

expressament autoritzat per aquest acte en virtut de l’acord adoptat pel Ple en sessió de 

data ......................................., i d’altra,  

 

L’Il·lm. senyor JOAN MANSO I BOSOMS, president del Consell Comarcal del Ripollès, 

actuant en nom i representació de l’ens comarcal, expressament autoritzat per aquest acte 

en l’acord adoptat pel Consell de Govern del Consell Comarcal del Ripollès, en sessió de 

data ___ de _____ de 2017. 

 

M A N I F E S T E N: 
 
I.- El Servei de Joventut del Ripollès, durant tot l’any 2018, organitzarà la tercera edició 

del projecte “Gaudeix tot l’any al Ripollès”, adreçat a joves de 12 a 17 anys. El programa 

d’activitats comarcals consistirà en quatre sortides repartides durant l’any.  

 

II.- El projecte “Gaudeix tot l’any al Ripollès” sorgeix arrel de la necessitat detectada per 

part dels tècnics de joventut de tots els municipis de la comarca, d'oferir un oci alternatiu i 

activitats de lleure per a la gent jove del Ripollès. Aquest col·lec tiu històricament disposa 

d'una oferta molt reduïda d'activitats a la comarca durant tot l’any i no només en període de 

vacances. Per aquest motiu, aquesta oferta es valora com a molt important. Així doncs, a 

partir d'aquesta inquietud, tan tècnica com pol ítica, ha sorgit el “Gaudeix tot l’any al 

Ripollès”. 

 

Una de les principals característiques del “Gaudeix tot l’any al Ripollès”, i que diferencia 

aquest projecte d'altres que es troben en el món del lleure és que no hi ha un calendari 

tancat de les activitats, sinó que els joves poden inscriure's a les activitats que vulguin, 

entre totes les que s'oferten en la inscripció. Això fa que els participants no hagin de 

participar a totes les activitats, sinó només a aquelles en les que realment estan interessats .  

 

III.- L'Ajuntament de Ripoll considera d'interès general la participació dels joves del seu 

municipi en les activitats que s'organitzin dins del marc del projecte Gaudeix tot l’any al 

Ripollès i està interessat en col·laborar-hi. 

 

En conseqüència, C O N V E N E N:  

 

Primer. – Aquest conveni té per objectiu establir les línies de col·laboració i cooperació 

mútua entre el Servei de Joventut del Consell Comarcal i l’Ajuntament de Ripoll, per tal de 

garantir la viabilitat de les activitats que es portin a t erme dins del marc del projecte 

“Gaudeix tot l’any al Ripollès”, anualitat 2018.  

 

Segon. – L'Ajuntament de Ripoll contribuirà al finançament de les quatre sortides anuals 

programades dins del projecte Gaudeix tot l’any al Ripollès 2018, amb l’import de 1. 000€.  

 

Tercer.- El pagament s’haurà de realitzar abans del dia 31 de març del 2018. Si 

l'Ajuntament no efectua aquest pagament, els joves del municipi no podran participar en les 

sortides programades. 

 

Quart.- El Servei de Joventut Comarcal vetllarà perquè aquestes activitats es portin a terme 

dins del 2018 i aportarà els mitjans materials i personals (monitors i educadors) necessaris 

per a la seva pràctica. 

 

Cinquè.- El Consell Comarcal del Ripollès presta per delegació o conveni diferents serveis 

a l’Ajuntament de Ripoll. Per tal de garantir adequadament la percepció de les taxes, dels 

preus públics o d’altres ingressos que hagi de percebre aquest Consell per la prestació dels 

diferents serveis a l’Ajuntament, se l’autoritza expressament a percebre i comp ensar, quan 

pertoqui, l’import de tots aquells deutes que es trobin vençuts i exigibles amb càrrec a la 

recaptació dels diferents ingressos tributaris i demés ingressos de dret públic que realitza el 

Consell a favor de l’Ajuntament, mitjançant el seu ens instrumental “Consorci Servei de 

Recaptació Cerdanya-Ripollès”.   
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Sisè.- Aquest conveni serà vigent des del dia 1 de gener del 2018 fins el 31 de desembre de 

2018.  

 

Llegit i trobat conforme, el signen per duplicat i en senyal de conformitat en el lloc i d ata a 

l’inici esmentats.” 

 

Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Ripoll, a l’efecte 

corresponent. 

 

Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció i a l’Àrea de Serveis a les 

Persones, juntament amb una còpia del conveni, perquè en tinguin 

constància. 

 

Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a 

la signatura del conveni. 

 

Cinquè. L’aprovació d’aquest acord resta supeditat a l’informe favorable de 

la Intervenció 

 

 

5.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DICTADA EN DATA 

22.11.17 PEL TRIBUNAL CATALÀ DE CONTRACTES DEL SECTOR 

PÇÚBLIC I REQUERIMENT A L’ADJUDICATÀRIA PER 

FORMALITZAR EL CONTRACTE DEL SERVEI DE LA 

RECOLLIDA I EL TRANSPORT ALS GESTORS AUTORITZATS 

DELS RESIDUS MUNICIPALS DE LA COMARCA DEL RIPOLLÈS, 

EXCEPTE EL MUNICIPI DE CAMPRODON  

  

  

Antecedents de fet:  

  

El Consell de Govern, en sessió de data 4 de juliol de 2017, va acordar 

adjudicar a la UTE URBASER, S.A. i VIGFA RESIDUS SLU, anomenada 

abreujadament UTE RIPOLLES el contracte del servei de recollida i el 

transport als gestors autoritzats dels residus municipals de la comarca del 

Ripollès, excepte el municipi de Camprodon.  

  

D’aquest acord se’n va donar compte de manera expressa al Consell  

d’Alcaldes i al Ple celebrats en dates 11 i 18 de juliol de 2017, 

respectivament,  i va ser notificat a totes les empreses licitadores.  

  

En data 26 de juliol de 2017, l’empresa Compañía Espanyola de Servicios 

Públicos Auxiliares, S.A. (CESPA), va interposar recurs especial en matèria 

de contractació davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, 

contra l’acord adoptat pel Consell de Govern en data 4 de juliol de 2017.   

  

El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic - expedient N-2017-133- 

ha dictat Resolució de data  22 de novembre de 2017, per la qual inadmet, 

per extemporaneïtat i cosa jutjada, el recurs especial en matèria de 
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contractació interposat per CESPA i aixeca la suspensió automàtica de 

l’adjudicació prevista a l’article 45 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 

14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes 

del Sector Públic (TRLCSP), a l’empara del que disposa l’article 47.4 del 

mateix cos legal. Aquesta Resolució és directament executiva.  

  

  

Fonaments de Dret:  

  

L’article 156.3 del TRLCSP determina que l’òrgan de contractació  

requerirà l’adjudicatari per tal que formalitzi el contracte en un termini no 

superior a 5 dies, a comptar a partir del dia següent a aquell en què hagi 

rebut el requeriment, quan l’òrgan competent per a la resolució del recurs 

especial en matèria de contractació hagi aixecat la suspensió.  

  

No podrà iniciar-se el contracte sense la seva prèvia formalització.  

  

De conformitat amb l’article 154. 1, la formalització del contracte 

s’haurà de publicar en el perfil del contractant . La publicació haurà 

d’incloure, com a mínim, les mateixes dades que s’inclouen en l’anunci de 

l’adjudicació. La publicació del contracte s’haurà de fer en el termini 

màxim de 48 dies, a comptar des de la data de la seva formalització.  

  

La formalització d’aquest contracte, a més, s’haurà de publicar al butlletí 

oficial de la província i, pel fet de tractar-se d’un contracte sotmès a  

regulació harmonitzada, s’haurà de trametre la publicació al Diari oficial 

de la unió Europea i al Butlletí oficial de l’Estat, en el termini màxim 

de 48 dies.  

  

Les competències en matèria de contractació decauen en el Consell de 

Govern per delegació de l’acord de Ple de data 8 de setembre de 2015, i 

publicades al BOP de Girona número 186, de 25 de setembre de 2015.  

  

  

Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels membres 

assistents, adopta els acords següents:  

  

Primer. Donar-se per assabentat  de la Resolució de data  22 de novembre 

de 2017, dictada pel Tribunal Català de Contractes del Sector Públic - 

expedient N-2017-133-, per la qual inadmet, per extemporaneïtat i cosa 

jutjada, el recurs especial en matèria de contractació interposat per CESPA 

i aixeca la suspensió automàtica de l’adjudicació prevista a l’article 45 del 

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 

Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), a l’empara 

del que disposa l’article 47.4 del mateix cos legal.  
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Segon. Requerir a la UTE URBASER S.A. i VIGFA RESIDUS SLU, 

anomenada abreujadament UTE Ripollès, a través de la seva gerent, senyora 

Queralt  Santandreu Colàs, per tal que en el termini de 5 dies a comptar a 

partir de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquest acord,  

procedeixi a la formalització del contracte del servei de recollida i el 

transport als gestors autoritzats dels residus municipals de la comarca del 

Ripollès, excepte el municipi de Camprodon, mitjançant per procediment 

obert, harmonitzat, amb diversos criteris d’adjudicació i tramitació 

ordinària, pel preu de 1.227.057,67 €, resultant un import to tal de 

1.349.763,44 €/any (UN MILIÓ TRES-CENTS  

QUARANTA-NOU MIL SET-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB 

QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS), IVA inclòs, de conformitat amb el 

plec de clàusules regulador del procediment i l’oferta presentada.  

  

Tercer. Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 2018.21.1621.22799 del 

pressupost de l'exercici vigent i donar-ne compte a Intervenció i a l’Àrea de 

Territori i Sostenibilitat.  

  

Quart. Publicar la formalització del contracte, en el termini màxim de 48 

dies a comptar des de la data de la formalització del mateix, en el perfil del 

contractant, al butlletí oficial de la província i, pel fet de tractar -se d’un 

contracte sotmès a regulació harmonitzada, al Diari oficial de la unió 

Europea i al Butlletí oficial de l’Estat.  

  

Cinquè. Donar compte d'aquest acord a la Intervenció i a l'Àrea de Territori 

i Sostenibilitat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.   

 

 

6. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES  

 

6.1. RATIFICAR EL DECRET D’APROVACIÓ DE FACTURES 

AGRUPADES EN LA RELACIÓ  F/2017/52 DE 28/12/2017 

 

Vist el Decret de Presidència de data 28 de desembre de 2017, que es 

transcriu a continuació: 

 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA  

 

El Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que aprova el Text Refós de la Llei 

d’organització comarcal  de Catalunya, estableix en l’article 13.1 les funcions que 

s’atorguen al president.  Concretament l’apartat g) disposa que li correspon la contractació 

d’obres i la gestió de serveis públics, sempre que la quantia no excedeixi del 5% dels 

recursos ordinaris del pressupost de la comarca ni el 50% de límit general aplicable al 

procediment negociat.  

També li correspondran aquelles altres competències que li atribueixin les lleis o les que 

expressament li delega el ple del consell.  

 

La Base 28a de les d’Execució del Pressupost 2017 estableix, dins l’apartat de Facultats de 

la Presidència, les següents:  
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 Els contractes d’obres, serveis, subministraments de gestió de serveis públics, 

contractes administratius especials i privats, fins a 50.000 € IVA inclòs.  

Aquestes facultats abasten l’aprovació del projecte si és el cas, el plec de clàusules 

administratives i/o tècniques, l’expedient de contractació i la despesa i 

l’adjudicació del contracte.  

 L’atorgament de subvencions per un import màxim de 3.000 €.  

 Aprovar les certificacions i pagaments de les obres que hagi adjudicat el president.  

 

El Real Decret 500/1990, de 20 d’abril pel que es desenvolupa el capítol primer del títol 

sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria 

de pressupostos, disposa en l’art 62 disposa que serà competència del president de l’entitat 

local l’ordenació dels pagaments, competència que podrà delegar -se d’acord amb els 

articles 21.3 i 34.3 de la Llei 7/85 Reguladora de les Bases del Règim Local.  

 

Atès que les factures que es relacionen han estat degudament conformades pels responsables 

de cada àrea, 

 

 

RESOLC 

 

Primer.-  Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer les obligacions relatives a les 

factures agrupades en la relació  F/2017/52 d’import 203.016,85 € i que conté 18 factures, 

amb càrrec a les diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses del Pressupost 

vigent. 

 

Segon.- Ordenar el pagament de les factures contingudes en l’esmentada relació F/2017/52.  

El pagament s’efectuarà d’acord amb el Pla de disposició de fons contingut en la base 47a 

de les d’execució del pressupost 2017, i també d’acord amb el Pla de Tresoreria aprovat.    

 

Tercer.- Que aquest Decret es ratifiqui en la propera sessió del Consell de Govern.  

 

Quart.- Comunicar aquesta resolució a Intervenció i Tresoreria als efectes oportuns.”  
 

El Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, adopta els 

acords següents: 

 

Primer. Ratificar el decret de Presidència de data 28 de desembre de 2017 

sobre l’autorització, la disposició, el reconeixement i el pagament de les 

despeses que es detallen en la relació comptable de factures F/2017/52    de 

28 de desembre de 2017, adjunta, amb càrrec a les diferents aplicacions 

pressupostàries de l’estat de despeses del pressupost vigent. 

 

Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i 

a l’efecte corresponent. 
 

 

7. DEVOLUCIÓ D’AVALS I FIANCES  

 

7.1. DEVOLUCIÓ D’AVAL A L’EMPRESA HOSTELERIA DE 

SERVICIOS COLECTIVOS SA 
 

En data 21 de desembre de 2017, la subàrea d’Ensenyament ha emès un 

informe favorable, sobre la devolució de l’aval de l’entitat Caixabank, SA, 

9340.03.1802451-10, dipositat per l’empresa Hosteleria de Servicios 

Colectivos, SA (HOSTESA) en concepte de garantia definitiva del 
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contracte de servei de menjador de l’escola Mare de Déu de Núria de Ribes 

de Freser, expedient 129/2014. 

 

D’acord amb allò que disposa el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 

novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector 

públic i les disposicions que el desenvolupen; 

 

Ateses les competències delegades al Consell de Govern en virtut del decret de 

Presidència de 3 de setembre de 2015, i publicades al BOP de Girona número 186, 

de 25 de setembre de 2015; 

 

El Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, adopta els 

acord següents: 

 

Primer. Retornar a l’empresa Hosteleria de Servicios Colectivos, SA, 

(HOSTESA), l’aval de l’entitat bancària Caixabank, SA, número 

9340.03.1802451-10, per un import de 3.201,24 €  (tres mil dos-cents un 

euros amb vint-i-quatre cèntims), dipositat en concepte de garantia 

definitiva del contracte de servei de menjador de l’escola Mare de Déu de 

Núria de Ribes de Freser, expedient 129/2014.  

 

Segon. Comunicar aquest acord a l’interessat i a Intervenció, a l’efecte 

corresponent. 

 

  

8. MOCIONS D’URGÈNCIA 

 

El president, en cas d’urgència, pot proposar la inclusió en l'ordre del dia 

d'altres assumptes a tractar, sempre i quan el Consell de Govern ho acordi 

per majoria absoluta, segons preveu l'art. 103.3 del Decret Legislatiu 

2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova  el text refós de la Llei Municipal i 

de Règim Local de Catalunya. 

  

En conseqüència, amb caràcter previ al debat i votació de les propostes, se 

sotmet a votació del Consell de Govern la urgència d’aquesta proposta i la 

ratificació de la seva inclusió en l’ordre del dia.  

 

Sotmesa la urgència de la proposta a votació, s’acorda per unanimitat  dels 

membres assistents, la seva inclusió en l’ordre del dia.  

 

8.1. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ PEL QUAL 

L’AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL ENCARREGA AL CONSELL 

COMARCAL DEL RIPOLLÈS L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL 

MUNICIPI INCLOSES AL PROJECTE COMARCAL “PLA PER A LA 

PROMOCIÓ DEL TURISME DE NATURA AL RIPOLLÈS, 

L’EXPERIÈNCIA DELS PIRINEUS MÉS AUTÈNTICS”, EN EL MARC DE 

SUBVENCIÓ ATORGADA PER AL DESENVOLUPAMENT DE PLANS 

DE FOMENT TERRITORIAL DEL TURISME, ANUALITAT 2016 
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El Consell Comarcal del Ripollès, en el marc de l’Ordre EMC/145/2016, de 

3 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de 

subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de 

foment territorial del turisme, i es fa pública la convocatòria per a l’any 

2016, va sol·licitar una subvenció per a l’execució del projecte “Pla per a la 

promoció del turisme de natura al Ripollès, l’experiència dels Pirineus més 

autèntics”. 

 

Dins d’aquest projecte, entre altres projectes d’inversió de diversos 

municipis de la comarca, s’hi inclou l’actuació del Centre d’Educació 

Ambiental i Acollida “Porta a la Serralada de Montgrony”, amb un import 

de 221.657,04 €, IVA inclòs, que s’ha d’executar al municipi de 

Campdevànol.  

 

Per Resolució del Director General de Turisme de data 30 de novembre de 

2016, es va resoldre modificar la part dispositiva de la convocatòria de 

subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de Plans de 

Foment Territorial del Turisme 2016 (PFTT-2016), emesa el 18 de 

novembre i es va atorgar al Consell Comarcal del Ripollès un import de 

262.537,90 €, sobre els 528.055,31 € sol·licitats.  

 

El termini per a la justificació de l’execució d’aquestes actuacions, incloses 

totes a l’anualitat 2017, és el 31 de març de 2018.  

 

S’ha efectuat la proposta del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal 

del Ripollès i  l’Ajuntament de Ribes de Freser, pel qual aquest encarrega al 

Consell Comarcal l’execució de les obres del municipi de Ribes de Freser incloses 

al projecte comarcal “Pla per a la promoció del turisme de natura al Ripollès, 

l’experiència dels Pirineus més autèntics”, en el marc de subvenció atorgada per al 

desenvolupament de Plans de foment territorial del turisme, anualitat 2016. 

 

El Consell de Govern és l’òrgan competent per a l’aprovació d’aquesta proposta 

per delegació acordada pel Ple del Consell Comarcal, en sessió celebrada en data 8 

de setembre de 2015, en matèria d’aprovació de convenis de col·laboració i 

cooperació amb altres administracions i entitats. 

 

El Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords 

següents: 

 
Primer. Aprovar el conveni a subscriure amb l’Ajuntament de Campdevànol 

d’encàrrec de l’execució de les obres del municipi incloses al projecte comarcal 

“Pla per a la promoció del turisme de natura al Ripollès, l’experiència dels Pirineus 

més autèntics”, en el marc de subvenció atorgada per al desenvolupament de Plans 

de foment territorial del turisme, anualitat 2016, el qual  és del contingut literal 

següent: 

 
“CONVENI DE COOPERACIÓ PEL QUAL L’AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL 

ENCARREGA AL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS L’EXECUCIÓ DE LES 
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OBRES DEL MUNICIPI INCLOSES AL PROJECTE COMARCAL “PLA PER A LA 

PROMOCIÓ DEL TURISME DE NATURA AL RIPOLLÈS, L’EXPERIÈNCIA DELS 

PIRINEUS MÉS AUTÈNTICS”, EN EL MARC DE SUBVENCIÓ ATORGADA PER AL 

DESENVOLUPAMENT DE PLANS DE FOMENT TERRITORIAL DEL TURISME, 

ANUALITAT 2016 

 

 

Ripoll, … de ….. 2018  

 

 

REUNITS 

 

D’una banda, l’Il·lm. Senyor Joan Manso i Bosoms, 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 2 de gener 

de 2018. Actua assistit per la secretària accidental, senyora Marta Arxé i Llagostera.  

 

De l’altra, la senyora Dolors Costa i Martínez, Primera Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de 

Campdevànol, actuant en nom i representació d’aquesta corporació, expressament facultada 

per aquest acte per acord de…………………… Actua assistit per la secretària senyora Olga 

Fornós i Mir. 

 

Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a l’atorgament d’aquest conveni 

i, als esmentats efectes,  

 

 

EXPOSEN 

 

1. El Consell Comarcal del Ripollès, en el marc de l’Ordre EMC/145/2016, de 3 de juny, per 

la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions als ens locals de 

Catalunya per al desenvolupament de plans de foment te rritorial del turisme, i es fa pública 

la convocatòria per a l’any 2016, va sol·licitar una subvenció per a l’execució del projecte 

“Pla per a la promoció del turisme de natura al Ripollès, l’experiència dels Pirineus més 

autèntics”. 

 

Dins d’aquest projecte, entre altres projectes d’inversió de diversos municipis de la 

comarca, s’hi inclouen l’actuació del Centre d’Acollida Serralada de Montgrony, amb un 

import de 221.657,04 €, IVA inclòs, que s’ha d’executar al municipi de Campdevànol.  

 

Per Resolució del Director General de Turisme de data 30 de novembre de 2016, es va 

resoldre modificar la part dispositiva de la convocatòria de subvencions als ens locals de 

Catalunya per al desenvolupament de Plans de Foment Territorial del Turisme 2016 (PFTT -

2016), emesa el 18 de novembre i es va atorgar al Consell Comarcal del Ripollès un import 

de 262.537,90 €, sobre els 528.055,31 € sol·licitats.  

 

El termini per a la justificació de l’execució d’aquestes actuacions, incloses totes a 

l’anualitat 2017, és el 31 de març de 2018. 

 

En data 28 de novembre de 2016 va ser ingressat al Consell Comarcal del Ripollès l’import 

de 105.015,16 €, corresponent al 40% de l’import total de la subvenció atorgada.  

 

D’aquests 262.537,90 € atorgats pel PFTT-2016, en corresponen 110.828,52 €  al municipi 

de Campdevànol, que representen el 50% del total del projecte, valorat en 221.657,04 €,  

IVA inclòs. 

 

El 40% d’aquests 110.828,52 €, es quantifica en  44.331,41 €.  

 

 

2. L’Ajuntament de Campdevànol, mitjançant Provisió d’Alcaldia de data 5 de d esembre de 

2017, va sotmetre a exposició pública el Projecte d’actuació específica en sòl no 
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urbanitzable per a la implantació del nou equipament Centre d’Educació Ambiental i 

Acollida “Porta a la Serralada de Montgrony”, pel termini d’un mes, a partir de la data de 

la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 234, de data 

11 de desembre de 2017. 

 

Així mateix, l’Ajuntament ha sol·licitat tots els informes sectorials que exigeix la normativa 

urbanística vigent d’aplicació, de conformitat amb el procediment que assenyala l’article 48 

del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 

modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei 

d’urbanisme. 

 

Aquest projecte té un pressupost de 183.187,64 € de preu base, més 38.469,40 € 

corresponent al 21 % d’IVA, i que resulta un import total de 221.657,04 € (DOS -CENTS 

VINT-I-UN MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS), IVA 

inclòs. 

 

 

En conseqüència, amb la voluntat d’obligar-se, totes les parts CONVENEN: 

 

Primer.- L’Ajuntament de Campdevànol encarrega al Consell Comarcal del Ripollès la 

contractació i execució del Projecte que es detalla a l’antecedent 1, durant el primer 

trimestre de 2018, donant compliment a la totalitat de les ob ligacions contingudes a l’Ordre 

EMC/145/2016, de 3 de juny. 

 

Segon.- Corresponen a l’Ajuntament de Campdevànol el compliment de les obligacions 

següents: 

 

- Com a titular de la finca on s’han d’executar les obres, posa aquesta propietat a 

disposició del Consell Comarcal del Ripollès, lliure de càrregues i gravàmens, qui 

tindrà dret suficient sobre aquests béns immobles per dur -hi a terme les actuacions 

previstes, durant el termini necessari per a l’execució i finalització de les obres i tot 

aquell temps que sigui necessari per justificar la subvenció a la qual es fa 

referència en l’Antecedent 1.   
 

 

- Haurà de tramitar l’aprovació del Projectes d’obres que es detalla a l’antecedent 1.  

 

- Transferir al Consell Comarcal del Ripollès l’import de 177.325 ,63 €, que es 

correspon al detall següent: 

 110.828,52 € que és el 50% del total del projecte, IVA inclòs. 

 66.497,11 € que és el 60% sobre el 50% restant del total del projecte IVA inclòs. 

 

El Consell Comarcal del Ripollès comunicarà a l’Ajuntament de Campd evànol la 

recepció de la/les factura/es o de la /de les certificació/ons d’obres i l’Ajuntament 

de haurà de transferir l’import corresponent en el termini màxim dels 30 dies 

següents. 

 

- Adoptar l’acord de bonificar el 90 % de l’impost sobre construccions, i nstal·lacions 

i obres, en base a l’article 6.2 de l’Ordenança fiscal núm. 5 i el 95% de la taxa per 

la tramitació de la llicència, en base a l’article 7.4 de l’Ordenança fiscal núm. 22, 

derivats de la sol·licitud i tramitació de la corresponent llicència d ’obres per part 

del Consell Comarcal del Ripollès, per tractar-se d’obres declarades d’especial  

interès o d’utilitat municipal, per concórrer circumstàncies socials, culturals, 

històrico-artístiques i de foment de  l’ocupació.  

 

- Retornar al Consell Comarca l del Ripollès els imports abonats en concepte d’impost 

sobre construccions, instal·lacions i obres i de taxa per la tramitació de la llicència 
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d’obres, així com el que pugui correspondre en concepte d’altres autoritzacions que 

siguin legalment necessàries per a l’execució de l’actuació referida, prèvia 

justificació del seu pagament.  

 

Tercer.- El Consell Comarcal del Ripollès s’encarregarà de la contractació, de conformitat 

amb la legislació aplicable, de les actuacions previstes. Així mateix, correspon al Consell 

Comarcal de vetllar per tal que l’execució de les actuacions referides a l’antecedent 1 es 

dugui a terme i es justifiqui, com a màxim i sempre que sigui possible, a data 31 de març de 

2018. En tot cas, el Consell Comarcal del Ripollès haurà de disp osar de l’aprovació 

definitiva del projecte per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona i de la 

llicència d’obres municipal.  Amb caràcter previ a l’execució, el Consell Comarcal del 

Ripollès haurà de sol·licitar les llicències i autoritzacions que esdevinguin legalment 

necessàries i abonarà l’import que correspongui en concepte d’impost sobre construccions, 

instal·lacions i obres.  

 

Quart.- El Consell Comarcal del Ripollès, com a beneficiari de la subvenció, està obligat a 

destinar els béns a la finalitat concreta de la subvenció durant un període mínim de dos 

anys. 

 

Cinquè.- En el cas de revocació de la subvenció, que comporti la devolució del 40 % a què 

és fa referència a l’antecedent 1, l’Ajuntament de Campdevànol es compromet a transferir a l 

Consell Comarcal del Ripollès aquest  40% que es quantifica en l’import de 44.331,41  €, en 

el termini dels 30 dies següents a què la resolució esdevingui ferma en via administrativa.  

 

Sisè.- Aquest Conveni és vigent fins a la data del complet compliment per cadascuna de les 

parts subscrivents de les obligacions que se’n deriven.  

 

Setè.- No obstant el previst anteriorment, són causes d’extinció anticipada del conveni, 

l’acord mutu de les parts, la impossibilitat sobrevinguda legal o material del seu 

compliment o per incompliment greu o manifest de les seves clàusules.  

 

I en prova de conformitat signen aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la 

data que consten a l’encapçalament.”   
 

Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Campdevànol, a l’efecte 

corresponent. 

 

Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i  a l’àrea de 

Cooperació Municipal, juntament amb una còpia dels convenis.  

 

Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a 

la signatura del conveni. 

 

 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN  

 

 

9. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 

 

Es dóna compte dels Decrets dictats per la Presidència que es detallen a 

continuació: 
 

Decret 

de  

12/12/2017 Reconeixement gratuïtat menjador i/o transport Fase 2a  

Decret 12/12/2017 Contractació impulsora garantia juvenil  
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de  

Decret 

de  

15/12/2017 Contracte menor de serveis de manteniment de 

l'aplicació informàtica GICA0. Any 2018 

Decret 

de  

19/12/2017 Resolució d'ajuts de menjador 6a Fase 

Decret 

de  

20/12/2017 Decret provisional admesos i exclosos tècnic 

administració electrònica 

Decret 

de  

21/12/2017 Adjudicació del servei de transport a la demanda en 

reforç de la línia regular Setcases-Camprodon-Ripoll 

Decret 

de  

22/12/2017 Resolució d'atorgament de subvencions del Programa 

1.D Territori educador 

Decret 

de  

22/12/2017 Resolució d'atorgament de subvencions del Programa 

1.F Foment d'un esport de neu entre els escolars de la 

comarca. 

Decret 

de  

27/12/2017 Adjudicació del servei d'inserció de publicitat del 

Consell Comarcal del Ripollès en mitjans de 

comunicació, mitjans digitals. Lot A 

Decret 

de  

27/12/2017 Adjudicació del servei d'inserció de publicitat del 

Consell Comarcal del Ripollès en mitjans de 

comunicació, mitjans impresos. Lot B sublot B1 

Decret 

de  

27/12/2017 Adjudicació del servei d'inserció de publicitat del 

Consell Comarcal del Ripollès en mitjans de 

comunicació, mitjans impresos. Lot B sublot B2 

Decret 

de  

27/12/2017 Adjudicació del servei d'inserció de publicitat del 

Consell Comarcal del Ripollès en mitjans de 

comunicació, ràdio. Lot C sublot C1 

Decret 

de  

27/12/2017 Adjudicació del servei d'inserció de publicitat del 

Consell Comarcal del Ripollès en mitjans de 

comunicació, audiovisual. Lot D sublot D1 

Decret 

de  

27/12/2017 Adjudicació del servei d'inserció de publicitat del 

Consell Comarcal del Ripollès en mitjans de 

comunicació, audiovisual. Lot D sublot D2 

Decret 

de  

27/12/2017 Atorgament/denegació de subvenció Programa 1.C 

Decret 

de  

28/12/2017 Contracte menor de servei d'auditoria i control financer 

dels comptes 2017 

 

El Consell de Govern en queda assabentat.  

 

 

CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN 

 

10. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
 

Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen 

a continuació: 



CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 

28 
 

 

Resolució 

de  

12/12/2017 Aprovació de la relació de factures F/2017/47 

Resolució 

de  

14/12/2017 Atorgament gratificació al personal de la corporació 

que es relaciona 

Resolució 

de  

14/12/2017 Atorgament gratificació al personal de la corporació 

que es relaciona 

Resolució 

de  

14/12/2017 Atorgament permís abocament aigües residuals a la 

depuradora de Ripoll-Campdevànol al representant del 

Refugi d'animals domèstics. 

Resolució 

de  

18/12/2017 Liquidació aportacions ajuntaments dinamització Parcs 

de Salut 

Resolució 

de  

18/12/2017 Incoació expedient de modificació del pressupost 

33/2017 

Resolució 

de  

18/12/2017 Aprovació expedient de modificació del pressupost 

33/2017 

Resolució 

de  

18/12/2017 Aprovació pagament provisional nòmina desembre 

Resolució 

de  

18/12/2017 Incoació de l'expedient de contractació del servei 

d'assegurances i busos per a les activitat Gaudeix tot 

l'any 

Resolució 

de  

20/12/2017 Resolució liquidació millores Hostesa, menjador Ribes 

de Freser 

Resolució 

de  

20/12/2017 Incoació expedient de modificació del pressupost 

34/2017 

Resolució 

de  

20/12/2017 Aprovació expedient de modificació del pressupost 

34/2017 

Resolució 

de  

21/12/2017 Incoació contracte menor de subministraments senyals 

senders Vall de Ribes per integrar-los a Itinerànnia 

872/2017 

Resolució 

de  

21/12/2017 Atorgament permís abocament aigües residuals a la 

depuradora de Ripoll-Campdevànol a la representant de 

Riembau, SCCL-Restaurant La Barricona. 

Resolució 

de  

21/12/2017 Incoació de l'expedient de contractació del 

subministrament d'un termodesinfectador 

Resolució 

de  

21/12/2017 Incoació de l'expedient de contracte menor de millores 

al Refugi d'Animals del Ripollès. 

Resolució 

de  

28/12/2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei 

del camió cisterna núm. 62/2017 (liquidació del servei)  

Resolució 

de  

28/12/2017 Atorgament d'un permís a l'ajuntament de 

Campdevànol per a la utilització del  servei del camió 

cisterna (ref. Camió cisterna/016/2017) 

Resolució 

de  

28/12/2017 Aprovació de la liquidació per a la utilització del  

servei  de neteja de clavegueram prestat  a l'ajuntament 

de Campdevànol (ref. Camió cisterna/016/2017) 
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Resolució 

de  

28/12/2017 Atorgament d'un permís a l'ajuntament de Ripoll per a 

la utilització del  servei del camió cisterna (ref. Camió 

cisterna/017/2017) 

Resolució 

de  

28/12/2017 Aprovació de la liquidació per a la utilització del  

servei  de neteja de clavegueram prestat  a l'ajuntament 

de Ripoll (ref. Camió cisterna/017/2017) 

 

El Consell de Govern en queda assabentat.  

 

 

11. PRECS I PREGUNTES 
 

El president explica que s’ha fet l’adjudicació del contracte comarcal del la 

recollida de residus i que, en aquests moments, s’està treballant amb el 

contracte específic de Camprodon i de les deixalleries.  

 

En relació amb el tema FEDER explica que el gerent s’ha reunit amb el 

senyor Jordi Castells d’Administració Local a Barcelona. Es planteja la  

possibilitat de reduir la part comuna, concretant, paral·lelament l’aportació 

dels municipis del benefici privatiu que els comportarà. La reducció podria 

arribar aproximadament a uns 400.000 €. Aquesta reducció de la part 

comuna s’acompanyaria de l’increment del projecte propi d’algun 

ajuntament. Aquest projecte particular podria ser Camprodon o un altre. Ha 

de ser un projecte de turisme de natura i, a més ha de ser prou madur. 

 

El president explica que al Consell d’Alcaldes del dia 9 de gener exposarà 

aquesta proposta de reducció de la part comuna i increment de la part 

d’inversió d’algun/s ajuntament/s. En la part comuna, no obstant, s’hi 

preveuran aspectes individualitzats, beneficis específics pels municipis, a fi 

d’aconseguir una major adhesió al projecte.  

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la 

qual, com a secretària, estenc aquesta acta.  

 

La secretària accidental  Vist i plau 

 El president 

 

 

 

 

 

Marta Arxé i Llagostera                                             Joan Manso i Bosoms  

 

 

 


