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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 07/2017 
 
 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts 4 d’abril de 2017 
Hora d’inici:  19:13 hores 
Hora d’acabament: 19:30 hores 
Règim de la sessió: Ordinària 
 
Assistents: President: • Sr. Joan Manso i Bosoms 

 
  • Sr. Eudald Picas i Mitjavila 
 Vicepresidents: • Sra. Immaculada Constans i Ruiz  
  • Sr. Josep Coma i Guitart 
   
 Consellers: • Sr. Joan Albamonte i Ventayol 
  • Sra. Mònica Bonsoms i Pastoret 
  • Sr. Josep Estragués i Bonada 
  • Sra. Dolors Cambras i Saqués 

(S’incorpora al punt 4) 
  • Sr. Enric Gràcia i Barba 
  • Sr. Luis López i Lafuente 
   
 Gerent: • Sr. Jordi Moner i Caner 
   
 Interventora: • Sra. Montserrat Miarons i Serra 
   
 Secretària accidental: • Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   
Excusa la seva absència: • Sr. Jordi Caparrós i Marcé 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Aprovació de les addendes 2017-2018 als convenis entre els ajuntaments de: 

Camprodon, Gombrèn, Campdevànol, Campelles, Les Llosses, Llanars, 
Ogassa, Pardines, Queralbs, Setcases i Vallfogona de Ripollès; el Consell 
Comarcal del Ripollès i l’Agència de Desenvolupament del Ripollès per al 
manteniment de la xarxa de senders Itinerànnia, prioritat 2. 

3. Aprovació de les addendes 2017-2018 als convenis entre els ajuntaments de: 
Molló, Planoles, Ripoll, Ribes de Freser, Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau 
de Segúries, Toses, i Vilallonga de Ter; el Consell Comarcal del Ripollès i 
l’Agència de Desenvolupament del Ripollès per al manteniment de la xarxa de 
senders Itinerànnia, prioritat 2 i 3. 



4. Aprovació de la tramitació de l'expedient i el plec de clàusules administratives 
i tècniques que regulen la contractació reservada a centres especials de treball 
del servei de neteja de l’edifici del Consell Comarcal del Ripollès i del 
Laboratori d’Aigües Comarcals mitjançant procediment obert amb diversos 
criteris d’adjudicació. 

5. Aprovació de factures i certificacions d’obres: 
5.1 Aprovació de factures. 

6. Mocions d’urgència: 
6.1  Aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el 

Consell Comarcal del Ripollès per a la prestació de serveis d’assistència 
jurídica, administrativa, econòmica i tècnica als municipis, i per 
actuacions en matèria de salut pública, transport escolar i prevenció 
d’incendis (any 2017). 

6.2  Aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses 
i el Consell Comarcal del Ripollès per a la instal·lació d’un sistema de 
seguretat de detecció d’intrusió a la deixalleria i la regulació del seu ús i 
manteniment. 

6.3 Proposta d’adhesió del Consell Comarcal del Ripollès al contracte derivat 
2015.05 D1 de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català 
pel Desenvolupament Local a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU (exp. 
2015.05). 

6.4 Adjudicació del procediment obert amb un únic criteri d’adjudicació, del 
contracte de subministrament de formigó amb destí a la pavimentació de 
camins de la comarca del Ripollès. 

6.5 Proposta d’acord per encarregar la defensa i representació del Consell 
Comarcal del Ripollès en el procediment laboral 44/2017 que se segueix 
davant del Jutjat Social 3 de Girona. 

6.6 Aprovació de l’addenda al conveni tipus de col·laboració 
interinstitucional entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’organisme 
autònom de salut pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT)  per al 
desenvolupament del programa de teleassistència domiciliària. 

 
 

Control de l’Acció de Govern 
 

7. Donar compte dels decrets de Presidència. 
8. Donar compte de les resolucions de Gerència. 
9. Precs i preguntes. 

 
El president obre la sessió i es tracta el punt de l’ordre del dia. 
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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 21 de març de 2017, sense cap esmena. 
 
 
2.  APROVACIÓ DE LES ADDENDES 2017-2018 ALS CONVENIS ENTRE 
ELS AJUNTAMENTS DE: CAMPRODON, GOMBRÈN, 
CAMPDEVÀNOL, CAMPELLES, LES LLOSSES, LLANARS, OGASSA, 
PARDINES, QUERALBS, SETCASES I VALLFOGONA DE RIPOLLÈS; 
EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L’AGÈNCIA DE 
DESENVOLUPAMENT DEL  RIPOLLÈS PER AL MANTENIMENT DE 
LA XARXA DE SENDERS ITINERÀNNIA, PRIORITAT 2 
 
En data 22 de setembre de 2014 es van subscriure els Convenis entre tots els 
ajuntaments dels municipis de la comarca del Ripollès, el Consell Comarcal i el 
Consorci Ripollès Desenvolupament, per al manteniment de la Xarxa de senders 
Itinerànnia. 
 
La Resolució GAH/2698/2016, de 24 de novembre, de concessió de les 
subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla 
únic d’obres i serveis de Catalunya, per al període 2016-2017, atorga al Consell 
Comarcal del Ripollès l’import de 20.477,96 € per a l’anualitat 2016 i 20.477,96 € 
per a l’anualitat 2017, per a despeses de reparacions, manteniment i conservació.  
 
El Consorci Ripollès Desenvolupament –ara Agència de Desenvolupament del 
Ripollès- va aprovar, el document "Manteniment de la xarxa de senders 
Itinerànnia Ripollès, categorització dels senders per prioritats i municipis, gestió 
del manteniment i finançament" -adjunt com a annex núm. 2 al Conveni-, que 
categoritza els senders de la Xarxa Itinerànnia que transcorren per la comarca del 
Ripollès en tres nivells de prioritat. Aquest document també conté el pressupost 
global, desglossat per partides, corresponent al manteniment dels 826 kms dels 
senders de la Xarxa Itinerànnia que transcorren per la comarca del Ripollès.  
 
El Consell Comarcal del Ripollès destinarà l’import atorgat pel PUOSC, 
20.477,96 € per l’anualitat 2016 i 20.477,96 € per l’anualitat 2017,  a finançar el 
manteniment, la reposició de la senyalització vertical i el repintat de la 
senyalització horitzontal de tots els senders classificats com a prioritat 1, durant 
les anualitats 2017 i 2018. 
 
Per tal que les  accions de promoció i difusió de la xarxa de senders tinguin l'èxit 
esperat i esdevinguin una important font dinamitzadora pels nostres municipis és 
imprescindible vetllar per al manteniment de la xarxa de senders. 
 
 
 
 



 
 
Vistes les minutes d’addendes de convenis entre els Ajuntaments de Camprodon, 
Gombrèn, Campdevànol, Campelles, Les Llosses, Llanars, Ogassa, Pardines, 
Queralbs, Setcases i Vallfogona de Ripollès; el Consell Comarcal del Ripollès i 
l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, que regulen les obligacions que 
assumeix cada una de les parts per al manteniment de la xarxa de senders 
Itinerànnia, anualitat 2017-2018, prioritat 2; 
 
El Consell de Govern és competent en matèria d’aprovació de convenis de 
col·laboració i cooperació amb altres administracions i entitats, per delegació 
acordada pel Ple del Consell Comarcal en la seva sessió celebrada en data 8 de 
setembre de 2015. Aquesta delegació va ser publicada al BOP de Girona de núm 
186, de 25 de setembre de 2015.  
 
El Consell de Govern, per unanimitat dels assistents, adopta els acords següents: 
 
Primer. Aprovar les addendes de convenis a subscriure entre els Ajuntaments que 
es relacionen en la part expositiva d’aquest acord, el Consell Comarcal del 
Ripollès i  l’Agència de Desenvolupament del Ripollès per al manteniment de la 
xarxa de senders Itinerànnia, anualitat 2017-2018, prioritat 2. 
 
Segon. Comunicar aquest acord als Ajuntaments corresponents i a l’Agència de 
Desenvolupament del Ripollès, a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció juntament amb una còpia de cadascuna 
de les minutes dels convenis, perquè en tinguin constància. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura dels convenis. 
 
 
 
3. APROVACIÓ DE LES ADDENDES 2017-2018 ALS CONVENIS ENTRE 
ELS AJUNTAMENTS DE: MOLLÓ, PLANOLES, RIPOLL, RIBES DE 
FRESER, SANT JOAN DE LES ABADESSES, SANT PAU DE SEGÚRIES, 
TOSES, I VILALLONGA DE TER; EL CONSELL COMARCAL DEL 
RIPOLLÈS I L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL RIPOLLÈS 
PER AL MANTENIMENT DE LA XARXA DE SENDERS ITINERÀNNIA, 
PRIORITATS 2 i 3 
 
En data 22 de setembre de 2014 es van subscriure els Convenis entre tots els 
ajuntaments dels municipis de la comarca del Ripollès, el Consell Comarcal i el 
Consorci Ripollès Desenvolupament –actualment Agència de Desenvolupament 
del Ripollès-, per al manteniment de la Xarxa de senders Itinerànnia.  
 
La Resolució GAH/2698/2016, de 24 de novembre, de concessió de les 
subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla 
únic d’obres i serveis de Catalunya, per al període 2016-2017, atorga al Consell 
Comarcal del Ripollès l’import de 20.477,96 € per a l’anualitat 2016 i 20.477,96 € 
per a l’anualitat 2017, per a despeses de reparacions, manteniment i conservació.  
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El Consorci Ripollès Desenvolupament –ara Agència de Desenvolupament del 
Ripollès-, va aprovar el document "Manteniment de la xarxa de senders 
Itinerànnia Ripollès, categorització dels senders per prioritats i municipis, gestió 
del manteniment i finançament" -adjunt com a annex núm 2 al Conveni-, que 
categoritza els senders de la Xarxa Itinerànnia que transcorren per la comarca del 
Ripollès en tres nivells de prioritat. Aquest document també conté el pressupost 
global, desglossat per partides, corresponent al manteniment dels 826 kms dels 
senders de la Xarxa Itinerànnia que transcorren per la comarca del Ripollès.  
 
El Consell Comarcal del Ripollès destinarà l’import atorgat pel PUOSC, 
20.477,96 € per l’anualitat 2016 i 20.477,96 € per l’anualitat 2017,  a finançar el 
manteniment, la reposició de la senyalització vertical i el repintat de la 
senyalització horitzontal de tots els senders classificats com a prioritat 1, durant 
les anualitats 2017 i 2018. 
 
Per tal que les  accions de promoció i difusió de la xarxa de senders tinguin l'èxit 
esperat i esdevinguin una important font dinamitzadora pels nostres municipis és 
imprescindible vetllar per al  manteniment de la xarxa de senders. 
 
Vistes les minutes d’addendes de convenis entre els Ajuntaments de Molló, 
Planoles, Ripoll, Ribes de Freser, Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de 
Segúries, Toses, i Vilallonga de Ter; el Consell Comarcal del Ripollès i l’Agència 
de Desenvolupament del Ripollès, que regulen les obligacions que assumeix cada 
una de les parts per al manteniment de la xarxa de senders Itinerànnia, anualitats 
2017-2018, prioritats 2 i 3; 
 
El Consell de Govern és competent en matèria d’aprovació de convenis de 
col·laboració i cooperació amb altres administracions i entitats, per delegació 
acordada pel Ple del Consell Comarcal en la seva sessió celebrada en data 8 de 
setembre de 2015. Aquesta delegació va ser publicada al BOP de Girona de núm 
186, de 25 de setembre de 2015. 
 
El Consell de Govern, per unanimitat dels assistents, adopta els acords següents: 
 
Primer. Aprovar les addendes de convenis a subscriure entre els Ajuntaments que 
es relacionen en la part expositiva d’aquest acord, el Consell Comarcal del 
Ripollès i l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, per al manteniment de la 
xarxa de senders Itinerànnia, anualitats 2017-2018, prioritats 2 i 3. 
 
Segon. Comunicar aquest acord als Ajuntaments corresponents i a l’Agència de 
Desenvolupament del Ripollès, a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció juntament amb una còpia de cadascuna 
de les minutes dels convenis, perquè en tinguin constància. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura dels convenis. 
 



 
 
4. APROVACIÓ DE LA TRAMITACIÓ DE L'EXPEDIENT I DEL PLEC 
DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES QUE REGULEN 
LA CONTRACTACIÓ RESERVADA A CENTRES ESPECIALS DE 
TREBALL DEL SERVEI DE NETEJA DE L’EDIFICI DEL CONSELL 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS I DEL LABORATORI D’AIGÜES 
COMARCALS MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS 
CRITERIS D'ADJUDICACIÓ  
 
La cap de l’àrea de Territori i Sostenibilitat en data 14 de març de 2017 ha emès 
un informe que justifica la necessitat de contractar el servei de neteja de  l’edifici 
del Consell Comarcal del Ripollès i del Laboratori d’Aigües Comarcals. 
 
El Gerent, a proposta de l’equip de govern, en data 31 de març de 2017 dicta una 
resolució per reservar aquest contracte a centres especials de treball. 
 
Vist el Plec de clàusules administratives i tècniques  que regulen la contractació 
del servei de neteja de l’edifici del Consell Comarcal del Ripollès i del Laboratori 
d’Aigües Comarcals, reservada a centres especials de treball, mitjançant 
procediment obert, amb diversos criteris d'adjudicació. 
 
Per dur a terme aquesta inversió s’ha de procedir a la tramitació i resolució de 
l’expedient de contractació, amb l’aprovació dels plecs i de la despesa 
corresponent. 
 
El Consell de Govern és competent en matèria de contractació per delegació 
acordada pel Ple de la corporació en la seva sessió de data 8 de setembre de 2015. 
Aquest acord va ser publicat al BOP de Girona número 186, de 25 de setembre de 
2015. 
 
El Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords següents: 
 
Primer. Aprovar la tramitació de l’expedient de contractació, reservada a centres 
especials de treball, del servei de neteja de l’edifici del Consell Comarcal del 
Ripollès i del Laboratori d’Aigües Comarcals, mitjançant procediment obert amb 
diversos criteris d'adjudicació. 
 
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives i  tècniques del procediment 
obert amb diversos criteris d'adjudicació, per a la contractació, reservada a centres 
especials de treball, del contracte de servei de neteja de l’edifici del Consell 
Comarcal del Ripollès i del Laboratori d’Aigües Comarcals. 
 
Tercer. Autoritzar la despesa de 22.396,70 euros/any, més 4.703,30 € corresponent 
al 21 % d’IVA, i que resulta un import total de 27.100 € (VINT-I-SET MIL CENT 
EUROS),  IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost 
vigent, supeditat a l’informe favorable d’Intervenció. 
 
Quart. Convocar la contractació reservada a centres especials de treball, 
mitjançant procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, mitjançant 
anuncis de licitació en el BOP de Girona, i al tauler d’anuncis de la corporació pel 
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termini de 15 dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació al BOP 
de Girona. També es publicarà l’anunci de licitació a la web del Consell Comarcal 
del Ripollès www.ccripolles.cat en l’apartat del Perfil del contractant. 
 
Cinquè. Que Intervenció informi sobre la disponibilitat pressupostària i Secretaria 
sobre el procediment a seguir. 
 
 
5. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
5.1. APROVACIÓ DE FACTURES  
 
Vista la proposta d’aprovació de la relació de despeses, i atès que han estat 
degudament conformades pels responsables de cada àrea i fiscalitzades 
favorablement per la Intervenció del Consell; 
 
Vist que l'acord del plenari del Consell Comarcal, adoptat en la sessió de 8 de 
setembre de 2015 (BOP núm. 186 de 25-09-2015), conjuntament amb el Decret de 
Presidència de data 3 de setembre de 2015 (BOP núm. 186 de 25-09-2015), va 
delegar al Consell de Govern la competència per autoritzar, disposar i reconèixer 
obligacions que esdevinguin de contractacions d’import superior a 50.000 euros, 
IVA inclòs, 
 
El Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords següents: 
 
Primer. Autoritzar, disposar i/o reconèixer les despeses que es detallen en la 
relació comptable de factures F/2017/9  de 28 de març del 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. 
 
 
6. 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’aquestes propostes i la ratificació de 
la seva inclusió en l’ordre del dia. 
 
Sotmesa la urgència de les propostes a votació, s’acorda per unanimitat, la seva 
inclusió en l’ordre del dia. 
 



 
6.1. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA 
DIPUTACIÓ DE GIRONA I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 
PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA, 
ADMINISTRATIVA, ECONÒMICA I TÈCNICA ALS MUNICIPIS, I PER 
ACTUACIONS EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA, TRANSPORT 
ESCOLAR I PREVENCIÓ D’INCENDIS (ANY 2017) 
 
Vista la minuta del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el 
Consell Comarcal del Ripollès per a la prestació  de diversos serveis que es 
presten a la comarca: assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica als 
municipis, i per actuacions en matèria de salut pública, transport escolar i 
prevenció d’incendis, per a l’any 2017; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern 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, i publicades al BOP de Girona núm. 186, de data 25 de setembre de 2015, 
 
El Consell de Govern, per unanimitat,  adopta els acords següents: 
 
Primer. Aprovar  el conveni a subscriure amb la Diputació de Girona per a la 
prestació de serveis d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica als 
municipis, i per actuacions en matèria de salut pública, transport escolar i 
prevenció d’incendis, per a l’any 2017, el qual és del contingut literal següent:  
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I EL CONSELL 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D'ASSISTÈNCIA 
JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, ECONÒMICA I TÈCNICA ALS MUNICIPIS I PER 
ACTUACIONS EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA,  TRANSPORT ESCOLAR i 
PREVENCIÓ D’INCENDIS, PER A L'ANY 2017 
 
735/2017 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
D'una banda la DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, Sr. Pere Vila i 
Fulcarà assistit pel secretari general, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats 
conferides per acord de la Junta de Govern del dia. 
 
I de l'altra, el CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS, amb NIF P6700004B representada 
pel seu president, Sr. Joan Manso i Bosoms, assistit per la secretària del Consell, Sra. Marta 
Arxé Llagostera. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
La Diputació de Girona, d’acord amb el Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, exerceix funcions de 
cooperació i assistència als municipis. Aquestes funcions també es poden complir a favor de 
la comarca per mitjà de convenis de col·laboració entre les diputacions i els consells 
comarcals, d’acord amb el que preveu l’article 93 del mateix tex legal.  
 
Els consells comarcals de les comarques gironines col·laboren amb els municipis en la 
prestació de serveis d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica, i també 
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realitzen o coordinen actuacions de salut pública i transport escolar en l’àmbit municipal i el 
servei de prevenció d’incendis. 
 
Des de fa anys la Diputació de Girona dóna suport econòmic als consells comarcals en 
aquestes actuacions mitjançant subvencions i aportacions econòmiques per mitjà de 
convenis. 
 
En virtut de tot això, el Consell Comarcal del Ripollès subscriu aquest conveni de 
col·laboració amb subjecció als següents: 
 
 
PACTES 
 
Primer. L’objecte d’aquest conveni és la participació de la Diputació de Girona en el 
finançament del Consell Comarcal del Ripollès (en endavant, el Consell) per a la prestació 
general de serveis d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i  tècnica als municipis i 
també per a diverses actuacions en matèria de salut pública (recollida d’animals domèstics, 
fonts naturals, etc.), coordinació del servei comarcal de prevenció d’incendis,  per al període 
de gener a desembre de 2017, i per a transport escolar no obligatori del curs 2016-2017. 
 
Segon. La Diputació efectuarà al Consell Comarcal del Ripollès una aportació econòmica 
fixada en 377.505,72 € per col·laborar en el finançament del Consell en els àmbits 
assenyalats en el pacte primer pel període de gener a desembre de 2017.  
 
Dins l’import global atorgat de 377.505,72 € s’hi inclouen les aportacions finalistes 
següents: 
 

• Per ajut al finançament del transport escolar no obligatori en el curs 2016-2017, en 
el marc de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya: 20.371,85 €. 

• Per ajut al finançament del servei comarcal de prevenció d’incendis: 1.485,15 €. 
 
Tercer. El pagament al Consell Comarcal de l’aportació de la Diputació es realitzarà 
mitjançant una  transferència corrent. S’efectuarà un primer pagament del 50 % un cop 
signat el conveni per ambdues institucions. El segon pagament s’efectuarà dins el segon 
trimestre de 2017, un cop el Consell Comarcal hagi presentat la memòria justificativa del 
conveni de l’any anterior. 
 
Quart. El Consell Comarcal haurà de trametre a la Diputació de Girona, dins el primer 
trimestre de l’any 2018, una memòria que acrediti l’aplicació de l’aportació d’aquesta als 
serveis i activitats objecte d’aquest conveni. Aquesta memòria haurà d’exposar els serveis 
d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica, i també les actuacions en matèria 
de salut pública prestats als municipis, i el resultat econòmic final dels serveis subvencionats, 
amb detall dels ingressos rebuts i les despeses a càrrec del Consell. La memòria s’haurà 
d’acompanyar del certificat de la Secretaria/Intervenció del Consell que acrediti la 
imputació de les despeses i ingressos al pressupost de l’any 2017. 
 
En la memòria s’exposaran de manera separada les actuacions derivades de les aportacions 
finalistes detallades al pacte segon: 
 

• Per al transport escolar no obligatori, caldrà presentar dins el termini, que finalitza 
el 31 d’octubre de 2017, un compte justificatiu específic que acrediti una despesa de 
com a mínim el doble de l’import de la subvenció i el balanç econòmic de l’activitat 
en el curs escolar 2016-2017.  



• Pel servei comarcal de prevenció d’incendis, caldrà presentar dins el termini que 
finalitza el 31 de març de 2018, un compte justificatiu específic que acrediti una 
despesa de com a mínim el doble de l’import de la subvenció i una memòria/informe 
de finalització de l’actuació. 

 
Si l’import global de les despeses ocasionades per les actuacions i els serveis subvencionats 
és superior a l’aportació de la Diputació, aquesta es mantindrà en la quantitat atorgada. 
 
En el supòsit que les despeses acreditades siguin inferiors a l’aportació de la Diputació i no 
disposin d’altres fonts de finançament, l’ajut es reduirà al cost efectivament justificat, i això 
donarà lloc al reintegrament de les quantitats satisfetes en excés.  
 
S’entendrà com a despesa efectuada i justificable la derivada d’obligacions reconegudes per 
part del Consell, encara que no n’hagi efectuat el pagament efectiu.  
 
Cinquè. Amb la signatura d’aquest conveni, el Consell declara que no està incurs en cap dels 
supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i que està al corrent de les obligacions 
de reintegrament de subvencions, alhora que autoritza la Diputació de Girona perquè pugui 
efectuar les consultes necessàries a l’efecte de comprovar que el beneficiari està al corrent 
de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, d’acord amb l’article 22.4 del 
Reglament de subvencions (RD 887/2006).  
 
Sisè. La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que s’estimin 
convenients, fins i tot amb aplicació de tècniques de mostratge, l’acompliment de les 
actuacions, ja que la seva aportació té des de l’inici la consideració de finalista. 
 
Setè. En tot acte de publicitat, informació o difusió en general del Consell, relatiu a la 
prestació de serveis i activitats objecte d’aquest conveni, es farà constar la participació de la 
Diputació de Girona, com a membre col·laborador en el seu finançament. 
 
Vuitè. La vigència d’aquest conveni s’estén des de la data en què se signi fins al dia 31 de 
març de 2018, sens perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts, 
nascudes en aplicació del que s’hi preveu. El Consell podrà demanar, abans que acabi el 
termini de vigència, una pròrroga per un termini màxim de tres mesos per justificar la 
realització dels serveis i actuacions subvencionats.  
 
Novè. No obstant el que s’ha dit anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la 
vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les institucions signants, la impossibilitat 
sobrevinguda, legal o material, de l’execució de les accions que en constitueixen l’objecte, i 
l’incompliment greu o manifest de les seves clàusules. 
 
Desè. Aquest conveni té naturalesa administrativa, i la jurisdicció contenciosa administrativa 
serà la competent per resoldre sobre les qüestions litigioses que puguin sorgir entre les parts. 
 
I en prova de conformitat, les parts signen, per duplicat, aquest conveni.” 
 
Segon. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona per a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció de la corporació, 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. 
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El president explica que els diners de la Diputació de Girona només es poden 
destinar a les finalitats previstes al conveni (Serveis Tècnics, nòmines, etc) La 
partida ha anat pujant i com que no hi ha el Servei d’Assistència Tècnica, es 
complica la justificació. Són 377.000 € aproximadament. 
 
 
6.2. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT 
JOAN DE LES ABADESSES I EL CONSELL COMARCAL DEL 
RIPOLLÈS PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN SISTEMA DE SEGURETAT 
DE DETECCIÓ D’INTRUSIÓ A LA DEIXALLERIA I LA REGULACIÓ 
DEL SEU ÚS I MANTENIMENT 
 
Vista la minuta del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Ripollès i  l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses per a la instal· lació d’un 
sistema de seguretat de detecció d’intrusió a la deixalleria i la regulació del seu ús 
i manteniment; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern 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, adopta els acords següents: 
 
Primer. Aprovar el conveni a subscriure amb l’Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses per a la instal· lació d’un sistema de seguretat de detecció d’intrusió a la 
deixalleria i la regulació del seu ús i manteniment, el qual  és del contingut literal 
següent: 
 
“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES I EL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN SISTEMA DE 
SEGURETAT DE DETECCIÓ D’INTRUSIÓ A LA DEIXALLERIA I LA REGULACIÓ DEL 
SEU ÚS I MANTENIMENT 
 
A la seu del Consell Comarcal del Ripollès, el dia ................. 
 

- R E U N I T S: 
 
D’una part, l’Il· lustríssim Senyor Ramon Roqué i Riu, alcalde de l’Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses, en exercici de les facultats que li confereix l’article 53.1.a 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, i 
facultat per la signatura del present conveni mitjançant acord de ___ de data ______________de ___, 
assistit per la secretària de la corporació, senyora Raquel Costa i Iglesias, i de l’altra. 
 
L'Il· lustríssim Senyor Joan Manso i Bosoms, president del Consell Comarcal del Ripollès, qui actua a 
l’empara de les facultats de representació que li atorga  l’article 13.1.a del Decret Legislatiu 4/2003, de 
4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre l’Organització comarcal de Catalunya, i 
facultat per la signatura del present conveni mitjançant acord de Consell de Govern de la corporació, de 
data ___ de ____ de 2017, assistit per la secretària accidental de la corporació, senyora Marta Arxé i 
Llagostera 
 
 



- M A N I F E S T E N: 
 
I.- El Consell Comarcal del Ripollès és titular de la deixalleria situada a  St. Joan de les Abadesses.  
Aquesta deixalleria és un centre de recepció selectiva de productes per a la reutilització i de residus 
municipals per a tractaments posteriors: la preparació per a la reutilització , la valorització i la 
disposició final. Aquestes instal· lacions estant orientades a residus especials en petites quantitats 
(pintures, dissolvents, bateries ...), residus voluminosos ( mobles, electrodomèstics...), vegetals i runes. 
 
La deixalleria és una instal· lació que permet assolir nivells més alts de recollida selectiva i que també 
pot prestar tasques de suport al servei municipal de recollida de residus, concretament de Sant Joan de 
les Abadesses i d’altres municipis de la comarca. 
 
II.- Per millorar el servei de recollida de deixalles i efectuar un control del dipòsit de les mateixes, 
l’alcalde de St. Joan de les Abadesses, Sr. Ramon Roquer xxx manifesta la conveniència d’instal· lar-hi 
càmeres de videovigilància i antirobatori. 
 
En conseqüència, C O N V E N E N: 
 
PRIMER.- El Consell Comarcal del Ripollès contractarà la compra, instal· lació i manteniment de les 
càmeres de videovigilància i antirobatori, que s’instal· laran a la deixalleria situada a St. Joan de les 
Abadesses. 
SEGON.- La despesa que suposa l’adquisició i manteniment de les càmeres de videovigilància es 
repercutirà a l’Ajuntament de St. Joan de les Abadesses.  Aquesta despesa es compensarà amb el saldo 
resultant de la liquidació anual de residus de l’exercici anterior. 
En el cas que el saldo de la liquidació anual de residus sigui a favor del Consell, la despesa s’inclourà a 
la liquidació de residus de final d’exercici. 
 
TERCER.- L’Ajuntament de St. Joan de les Abadesses és responsable de la tramitació i obtenció dels 
permisos i autoritzacions que siguin legalment pertinents derivats de la instal· lació de les càmeres, com 
és la sol· licitud d’inscripció del fitxer, la col· locació de cartells informatius per garantir el coneixement 
de l’existència de les càmeres i altres mesures de seguretat recollides en la Llei Orgànica 15/1999 de 
Protecció de Dades, de 13 de desembre, i la seva normativa de desenvolupament. 
Així mateix l’Ajuntament de St. Joan de les Abadesses és responsable de la gestió, control, custòdia i 
difusió de les imatges enregistrades. 
El Consell comarcal del Ripollès queda eximit de qualsevol responsabilitat derivada de l’ús de les 
imatges registrades. 
 
QUART.- Les despeses que puguin resultar de la reparació de les càmeres de videovigilància per 
qualsevol motiu, ja siguin avaries, desperfectes, o  actes vandàlics aniran a càrrec de l’Ajuntament de 
St. Joan de les Abadesses, i es procedirà de la mateixa manera prevista per a la resta de despeses, 
detallada en l’apartat segon. 
 
CINQUÈ.- La vigència d’aquest conveni serà des de la data de la seva signatura fins al moment que 
qualsevol de les parts el denunciï amb una antelació de dos mesos o desaparegui l'objecte del conveni. 
 
SISÈ.- La resolució d’aquest conveni es produirà en el cas que sorgeixi una causa d’impossibilitat 
sobrevinguda legal-material o per incompliment greu o manifest dels presents acords, per alguna de les 
parts. 
 
SETÈ.- 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. 
 
Llegit i trobat conforme, el signen per duplicat i en senyal de conformitat en el lloc i data a l’inici 
esmentats.” 

 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, a 
l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a l’àrea de Territori i 
Sostenibilitat, juntament amb una còpia dels convenis. 
 



CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 
 

C/PROGRÉS, 22 / TELÈFON 972 70 32 11 – FAX 972 70 26 54 – A/e: ccripolles@ripolles.cat / 17500 RIPOLL – NIF: P6700004B 

 
-13- 

 

Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura del conveni. 
 
 
6.3. PROPOSTA D’ADHESIÓ DEL CONSELL COMARCAL DEL 
RIPOLLÈS AL CONTRACTE DERIVAT 2015.05 D1 DE L’ACORD MARC 
DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ 
A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL 
CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A 
L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU (EXP. 2015.05).  
 
Antecedents.-  
 
1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva 
Comissió Executiva de data 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del 
corresponent procediment administratiu,  de conformitat amb els plecs de 
clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió 
de la  Comissió Executiva de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de 
contractant de l’entitat, adjudicar l’Acord marc per al subministrament d’energia 
elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2015.05), 
d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades per lots: 1) AURA 
ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) 
“NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA (Gas 
Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA CLIENTES, SAU”: 
Lots AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedint- se a la 
formalització efectiva dels citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 27 
d’octubre de 2016. 
 
2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu,  
d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució 
de la Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de 
contactant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord 
adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de novembre de 
2016, el contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc pel 
subministrament d’energia elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa 
ENDESA ENERGIA, SAU d’acord amb el detall de tarifes per lots que es 
relaciona a la part resolutiva del present acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del 
PCAP que va regir la licitació de l’Acord marc del que deriva referenciat a 
l’apartat anterior, i que preveu, de conformitat amb els articles concordants 
aplicables del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), 
com una de les fórmules per a l’adjudicació dels corresponents contractes derivats 
de subministrament, la possibilitat de realitzar una subhasta electrònica entre els 
empreses seleccionades en l’Acord marc.  
 
3.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat 
mercantil adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de 



subministrament elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat, 
referenciat a l’apartat anterior.  
 
Fonaments de Dret.- 
 
I.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats 
per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i 
publicats al perfil del contractant de l’entitat,  que regeixen l’Acord marc pel 
subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2015.05). 
 
II.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la 
Presidència del CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de 
contactant de l’entitat que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del 
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2014.05 D1). 
 
III.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156 
respecte a l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc i 
23.2 respecte al règim de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de 
normativa concordant aplicable.  
 
IV.- Article 14.1. del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, i resta de 
disposicions vigents concordants en matèria de règim local que regulen el règim 
de funcionament i competències del Consell Comarcal. 
 
V.- El Consell de Govern és competent per delegació del Ple del Consell 
Comarcal, adoptat en la seva sessió de data 8 de setembre de 2015, en matèria 
d’aprovació de convenis de col·laboració i cooperació amb altres administracions i 
entitats. Aquesta delegació va ser publicada al BOP de Girona número 186, de 25 
de setembre de 2015. 
 
El Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords següents: 
 
Primer.- El Consell Comarcal del Ripollès s’adhereix al contracte derivat (Exp. 
2015.05 D1) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les 
entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01), per un termini de dotze mesos,  
des de l'1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017, d’acord amb el següent 
detall de condicions econòmiques especificades per lots i tarifes: 
 
 
 
 
 
 
Preus terme d’energia: 
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Lot 1 Baixa Tensió (BT): 
 

Baixa tensió: Tarifa/període 
Preu Adjudicat 

€/MWh 

Sublot BT1 2.0A 112,158 

Sublot BT2 2.0DHAP1 136,573 

Sublot BT3 2.0DHAP2 56,843 

Sublot BT4 2.0DHSP1 135,3 

Sublot BT5 2.0DHSP2 64,3 

Sublot BT6 2.0DHSP3 52,7 

Sublot BT7 2.1A 128,298 

Sublot BT8 2.1DHAP1 150,298 

Sublot BT9 2.1DHAP2 72,198 

Sublot BT10 2.1DHSP1 150,298 

Sublot BT11 2.1DHSP2 79,398 

Sublot BT12 2.1DHSP3 64,898 

Sublot BT13 3.0AP1 97,098 

Sublot BT14 3.0AP2 83,098 

Sublot BT15 3.0AP3 55,458 

 

 

Lot 2 Alta Tensió (AT):  

 

Alta tensió: Tarifa/període 
Preu Adjudicat 

€/MWh 

Sublot AT1 3.1AP1 86,409 

Sublot AT2 3.1AP2 78,578 

Sublot AT3 3.1AP3 60,419 

Sublot AT4 6.1AP1 102,467 

Sublot AT5 6.1AP2 85,326 

Sublot AT6 6.1AP3 78,542 

Sublot AT7 6.1AP4 68,951 

Sublot AT8 6.1AP5 62,489 

Sublot AT9 6.1AP6 53,382 
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Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del 
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 
D1). 
 
Preus del terme de potència: 
 

Baixa tensió  €/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 

2.0 A 38,043426   

2.0 DHA 38,043426   

2.0 DHS 38,043426   

2.1 A 44,444710   

2.1 DHA 44,444710   

2.1 DHS 44,444710   

3.0 A 40,728885 24,437330 16,291555 

 

Alta tensió  €/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6 

3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731    

6.1 A 39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177 

 

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent.  Ordre 
IET/107/2014, de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre 
IET/2444/2014, de 19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).  
 
Segon.-Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a favor d'Endesa Energia 
SAU. -empresa adjudicatària del contracte derivat de l'acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica-,   per import de 31.200 € que s'imputarà, dins 
del pressupost municipal de l'any 2017, a càrrec de l'aplicació pressupostària 
11.920.22100.  
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL 
(Carrer València, 231, 6è, 08007, Barcelona). 
 
Quart.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària 
del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica 
(Avinguda Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de 
publicitat que siguin preceptius. 
 
Cinquè.- Comunicar aquest acord a la Intervenció als efectes oportuns. 
 
El president explica  que l’aplicació d’aquests preus comporta una rebaixa del 15% 
aproximadament. 
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6.4. ADJUDICACIÓ DEL PROCEDIMENT OBERT AMB UN ÚNIC 
CRITERI D’ADJUDICACIÓ, DEL CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT DE FORMIGÓ AMB DESTÍ A LA 
PAVIMENTACIÓ DE CAMINS DE LA COMARCA DEL RIPOLLÈS 
 
En data 7 de febrer de 2017, el Consell de Govern va aprovar la tramitació de 
l’expedient d’adjudicació, mitjançant procediment obert amb únic criteri 
d’adjudicació, el preu més baix, del contracte de subministrament de formigó amb 
destí a la pavimentació de camins de la comarca del Ripollès.  
 
En data 23 de febrer de 2017, es publica l’anunci de licitació pel termini de 
15 dies naturals en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 38 i 
en el perfil del contractant del Consell Comarcal del Ripollès, a l’efecte que 
els interessats presentin les seves proposicions. 
 
Durant el termini de licitació es presenten un total de dues empreses: 
 

1. Formigons La Vall d’en Bas SLU 
2. Promotora Mediterrànea-2, SA 

 
En data 14 de març de 2017 la Mesa de contractació, reunida a les 11.00 hores,  
comprova la idoneïtat de la documentació del sobre núm. 1, de les dues 
empreses que han presentat oferta, i les admet per passar a la fase d’obertura 
d’ofertes.  
 
El mateix 14 de març de 2017, la Mesa de contractació, reunida a les 13.00 
hores, realitza l'obertura de pliques corresponent al sobre núm. 2 (oferta 
econòmica) de les empreses admeses a licitació de subministrament de 
formigó amb destí a la pavimentació de camins de la comarca del Ripollès, amb el 
resultat següent: 
 

OFERTANTS PRESSUPOST M3 FORMIGÓ MILLORES (m3-punts) 
    Promotora Mediterránea-2, SA 106.500,00 € 1.530,5 m3 112,5 m3-punts 
    Formigons la Vall d’en Bas, SLU 106.500,00 € 1.468 m3 50 m3-punts 

 
Els Serveis Tècnics, en data 16 de març de 2017, han emès un informe que 
classifica les ofertes en ordre decreixent i resulta que l’oferta econòmicament més 
avantatjosa és la presentada per l’empresa Promotora Mediterrànea-2 SA. 
 
La Mesa de contractació, en la mateixa data, ha acceptat aquest informe 
tècnic la part del qual, en allò que interessa, es transcriu a continuació: 
 
“INFORME  
 
1.- Primer.- Bases del concurs i criteris d’adjudicació 
- El preu màxim de licitació es fixa en un total de 106.500,00 €, IVA inclòs. 
- La quantitat de metres cúbics a subministrar amb un mínim de 1.418 m3. 
- Millores complementàries al contracte de subministrament: 
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- m3 addicionals de formigó subministrat de les mateixes característiques de les exigides en el 
plec. (1 punt per cada m3 addicional ofertat) 

 
 
2.- Segon.- Valoració de les ofertes acceptades per la Mesa 
 
OFERTANTS PRESSUPOST M3 FORMIGÓ MILLORES (m3-punts) 
    Promotora Mediterránea-2, SA 106.500,00 € 1.530,5 m3 112,5 m3-punts 
    Formigons la Vall d’en Bas, SLU 106.500,00 € 1.468 m3 50 m3-punts 
 
3.- Tercer.- L’empresa 
De l’examen ponderat de les diferents ofertes presentades, proposo a aquesta Corporació, com la més 
avantatjosa, a l’empresa Promotora Mediterránea-2, SA, que s’ajusta al Plec de bases del concurs, 
reuneix les condicions que es demanen i està capacitada per al subministrament. 
 
El tècnic//Jordi Valldaura Pous//Ripoll, 16 de març de 2017” 
 
La Mesa de contractació, de conformitat amb el resultat de la valoració de les 
ofertes presentades, ha realitzat proposta a l’òrgan de contractació per tal d’admetre 
l'oferta presentada per l’empresa Promotora Mediterrànea-2 SA i efectuar-li el 
requeriment per a què aporti la documentació legalment preceptiva. 
 
L'empresa Promotora Mediterrànea-2, SA fou notificada en data 23 de març de 
2017, per tal que presentés la documentació prèvia a l’adjudicació del contracte. 
Dins del termini legalment atorgat a l'efecte, ha presentat la documentació 
requerida. 
 
En data 4 d’abril de 2017, s'ha constituït la Mesa de contractació i, en 
considerar-la suficient i adequada la documentació presentada, ha formulat 
proposta d'adjudicació a favor de l'empresa Promotora Mediterrànea-2, S.A. 
 
Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 
151 i concordants del Text refós de la Llei de contractes del Sector Públic, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, (d’ara endavant TRLCSP) 
per a procedir a l’adjudicació de la contractació de referència; 
 
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, adopta els acords següents: 
 
Primer. Adjudicar el procediment obert amb un únic criteri d’adjudicació, el preu 
més baix, per al subministrament de formigó amb destí a la pavimentació de 
camins rurals de la comarca del Ripollès, a l’empresa Promotora Mediterrànea-2 
SA, pel preu de 88.016,53 €, més 18.483,47 €, corresponent a l’IVA, resultant un 
import total de 106.500 €/any (CENT SIS MIL CINC-CENTS EUROS), IVA 
inclòs, de conformitat amb el plec de clàusules regulador del procediment i l’oferta 
presentada. 
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Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 2017.51.459.6090016 del 
pressupost de l'exercici vigent i donar-ne compte a Intervenció i a l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat. 
 
Tercer. Comunicar a l’adjudicatari que, dins el termini dels 15 dies hàbils següents, 
a comptar a partir de l’endemà de la notificació d’aquest acord, haurà de concórrer 
a formalitzar el contracte.  
 
Quart. Notificar aquest acord a les empreses que han pres part en el procediment de 
contractació i publicar l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant de la 
pàgina web del Consell Comarcal del Ripollès, www.ccripolles.cat. 
 
Cinquè.  Publicar la formalització del contracte en el perfil de contractant del 
Consell Comarcal del Ripollès www.ccripolles.cat. 
 
El president explica que s’ha aconseguit, amb l’adjudicació, una millora de 112,5 
m3 addicionals. El formigó ja es comença a repartir entre els municipis. 
 
 
6.5. PROPOSTA D’ACORD PER ENCARREGAR LA DEFENSA I 
REPRESENTACIÓ DEL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS EN 
EL PROCEDIMENT LABORAL 44/2017 QUE SE SEGUEIX DAVANT 
DEL JUTJAT SOCIAL 3 DE GIRONA 
 
 
Antecedents de fet: 
 
En data 14 de febrer de 2017, RE núm. 483, s’ha rebut un escrit del Jutjat 
Social núm. 3 de Girona, procediment 44/2017, en el que es notifica 
l’admissió a tràmit de la demanda interposada pel senyor Raül Duque 
Duque contra el Consell Comarcal del Ripollès i el Fons de Garantia 
Salarial (FOGASA), de reclamació per acomiadament i es cita les parts pel 
dia 26 d’abril de 2017, per a la celebració de l’acte de conciliació i judici. 
 
 
Fonaments de Dret: 
 
I.- L’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder 
judicial, d’acord amb la redacció donada per la Llei orgànica 19/2003, de 
23 de desembre que la modifica, estableix que la representació i defensa en 
judici dels ens locals correspondrà als lletrats adscrits als seus serveis 
jurídics, excepte que designin un advocat col· legiat que els representi i 
defensi. 
 
II.- L’article 14 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 
preveu que el Ple és l’òrgan competent per exercir accions administratives i 
judicials. No obstant això, el Ple del Consell Comarcal en la seva sessió de 
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data 8 de setembre de 2015, va acordar delegar en el Consell de Govern 
l’exercici de les accions administratives i judicials que no s’exercitin per 
urgència. Aquest acord va ser publicat al Butlletí oficial de la província de 
Girona de data 25 de setembre de 2015, núm. 186. 
 
El Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords següents: 
 
Primer. Encarregar la defensa i la representació del Consell Comarcal del 
Ripollès en el procediment d’Altres acomiadaments o extincions 
contractuals 44/2017, que se segueix davant del Jutjat Social núm. 3 de 
Girona, a qualsevol dels procuradors i advocats que es relacionen a 
l’Escriptura d’apoderament formalitzada davant de la notària de Ripoll, 
senyora Elena María España Aparisi, núm. 235 del seu protocol, de data 16 
de març de 2017. 
 
Segon. Donar compte d’aquest acord al plenari comarcal en la propera 
sessió que celebri. 
 
 
6.6. APROVACIÓ DE L’ADDENDA AL CONVENI TIPUS DE 
COL·LABORACIÓ INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L’ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT 
PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (DIPSALUT)  PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE TELEASSISTÈNCIA 
DOMICILIÀRIA 
 
Antecedents: 
 
1.En data 27 de novembre de 2012, la Junta de Govern de la Diputació de Girona 
va aprovar el conveni tipus de col·laboració interinstitucional entre la Diputació de 
Girona i els ajuntaments/consells comarcals de la província, per al 
desenvolupament del programa de teleassistència domiciliària. 
 
En data 3 de març de 2015, la Junta de Govern Local de la Diputació de Girona, va 
aprovar la pròrroga del conveni tipus de col·laboració esmentat. 
 
El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de 24 de novembre de 2015 va acordar 
“Aprovar inicialment la transferència de la Unitat d’Acció Social, adscrita a l’Àrea 
de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar de la Diputació de Girona a 
l’Organisme Autonòmic de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut)”. 
 
Així, en data 1 de gener de 2016, la Unitat d’Acció Social de la Diputació de 
Girona queda adscrita a l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut de Dipsalut i en 
conseqüència, tots els contractes que gestiona aquesta unitat queden també adscrits 
a Dipsalut. 
 
En aplicació de les previsions contingudes en el conveni esmentat, la vigència del 
qual finalitza amb data 16 d’abril de 2017, Dipsalut i els ens locals adherits 
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coincideixen en fer palesa la necessitat de la continuïtat del servei seguint les 
directrius del conveni marc esmentat i de les normes generals del servei de 
teleassistència domiciliària establertes en els acords precedents aprovats en Junta 
de Govern de 27 de novembre de 2012, prorrogat per la Junta de Govern de la 
Diputació de Girona de data 3 de març de 2015. 
 
Atès el Decret de Presidència de Dipsalut de 31 de març de 2017, on s’aprova 
l’addenda al conveni tipus de col·laboració interinstitucional entre Dipsalut i els 
ajuntaments/consells comarcals de la demarcació Girona per al desenvolupament 
del programa de teleassistència domiciliària, el qual es trasllada als esmentats ens 
locals per a la seva formalització. 
 
Atès que l'apartat 1) de l'article 34.1 de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local 
possibilita que "en casos d'urgència" les matèries que siguin competència del ple 
puguin ser assumides per part del president, donant compte al mateix a la propera 
sessió que celebri. 
 
2. El Consorci de Benestar Social del Ripollès fou creat pel Consell Comarcal i 
l’Ajuntament de Ripoll i els seus estatuts foren publicats en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona número 191 de data 5 d’octubre de 2009, i en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya número 5473, de data 29 de setembre de 2009. 
 
L’article 2 dels Estatuts del Consorci de Benestar Social del Ripollès disposa que el 
Consorci té la condició de mitjà propi i servei tècnic del Consell Comarcal i de 
l’Ajuntament de Ripoll, als efectes d’allò que estableixen els articles 4 i 24.6 de la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
L’article 6.1. dels Estatuts estableix que constitueixen funcions bàsiques del 
Consorci de Benestar Social del Ripollès, aquelles que es vinculen directament 
amb l’objecte i les finalitats del Consorci, en la mesura que formen part essencial 
de les competències municipals i comarcals sobre la prestació dels serveis socials i 
la promoció i la reinserció socials. L’article 6.2 dels Estatuts determina que 
s’atribueix al Consorci, en la seva condició de mitjà propi del Consell Comarcal del 
Ripollès, l’exercici de les seves competències sobre les matèries sobre la prestació 
dels serveis socials i la promoció i la reinserció socials. 
 
Atesos els antecedents assenyalats i que existeix una situació d’urgència per a 
l’aprovació i signatura de les addendes abans del dia 16 d’abril de 2017.  
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern 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, i publicades al BOP de Girona núm. 186, de data 25 de setembre de 2015, 
 
El Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords següents: 
 
Primer. Aprovar l’addenda al conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i 
Dipsalut per a la gestió i desenvolupament del programa de teleassistència 
domiciliària, per tal de regular i fixar la vigència, el finançament i el manteniment 
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de la resta de condicions previstes als convenis marc de teleassistència, i d’acord 
amb el següent tenor literal: 
 
“ADDENDA AL CONVENI TIPUS DE COL·LABORACIÓ 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE L’ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT 
PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (DIPSALUT) I EL CONSELL 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL 
PROGRAMA DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN: 
L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, (Dipsalut) 
representada pel Sr. Josep M. Corominas Barnadas, en la seva condició de president, 
assistit pel Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, secretari general de la Diputació, en virtut de 
les facultats conferides per Decret de la Presidència de la Diputació de Girona, de 15 
de juliol de 2015. 
 
El Consell Comarcal del Ripollès representat pel president Sr. Joan Manso i Bosoms,  
assistit per el/la senyor/senyora Marta Arxé i Llagostera secretari/a de la Corporació,  
 
MANIFESTEN: 
Que les institucions que representen comparteixen la voluntat de cooperació, a través 
dels seus corresponents Serveis Socials, per propiciar l’atenció adequada a les 
persones en situació de risc que tenen dificultats per resoldre els problemes quotidians 
que representa el seu entorn natural. 
 
Que amb data 27 de novembre de 2012, la Junta de Govern de la Diputació de Girona 
va aprovar el conveni tipus de col·laboració interinstitucional entre la Diputació de 
Girona i els ajuntaments/consells comarcals per al desenvolupament del Servei Local 
de Teleassistència Domiciliària a les comarques gironines. 
 
Que en data 3 de març de 2015, la Junta de Govern Local de Diputació de Girona, va 
aprovar el model de pròrroga del conveni tipus de col·laboració entre la Diputació de 
Girona i els ajuntaments/consells comarcals  per al desenvolupament del programa de 
Teleassistència. 
 
Que el Ple de la Diputació de Girona, en sessió de 24 de novembre de 2015 va 
acordar “Aprovar inicialment la transferència de la Unitat d’Acció Social, adscrita a 
l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar de la Diputació de Girona a 
l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut)”. Així, 
en data 1 de gener de 2016, l’esmentada Unitat, queda adscrita a l’Àrea de Polítiques 
i Promoció de la Salut de Dipsalut. 
 
Que en data 25 de gener de 2016, el President de Dipsalut aprova per decret 
l’adscripció del contracte per a la prestació del Servei Local de Teleassistència als 
220 municipis de les comarques gironines a l’Àrea de Polítiques i Promoció de la 
Salut de Dipsalut. 
 
Que en aplicació de les previsions contingudes en la pròrroga del conveni esmentada 
anteriorment, la vigència de la qual finalitza amb data 16 d’abril de 2017, Dipsalut i  
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els ens locals adherits coincideixen en fer palesa la necessitat de la continuïtat del 
servei seguint les directrius del conveni marc esmentat i de les normes generals del 
servei de teleassistència domiciliària establertes en els acords precedents aprovats en 
Junta de Govern de la Diputació de Girona de 27 de novembre de 2012, i prorrogats 
per acord de la mateixa Junta de Govern de 3 de març de 2015. 
 
En virtut de tot això, formalitzen la present addenda al conveni amb subjecció als 
següents: 
 
 
PACTES: 
 

1. Objecte: 
L’objecte d’aquesta addenda és el de donar cobertura, amb les mateixes condicions de 
prestació del servei reflectides al conveni marc, a la col·laboració interinstitucional 
entre Dipsalut i el Consell Comarcal del Ripollès, durant el període previ a la 
formalització d’una nova licitació. 
 
Els tipus de beneficiaris, condicions d’accés, de prestació del servei, coordinació, 
seguiment, inspecció i avaluació, cost, obligacions de les parts i altres pactes regulats 
al conveni marc, no desenvolupats en la present addenda, seguiran vigents en els 
mateixos termes. 
 

2. Vigència: 
Els efectes de la present addenda al conveni s’inicien el dia 17 d’abril de 2017 i 
finalitzen en el moment de formalització d’un nou contracte de serveis de 
teleassistència domiciliària, que en tot cas s’haurà de produir com a màxim el 31 de 
desembre de 2017. 
 

3. Prestació del servei: 
La present addenda al conveni, en el marc de col·laboració institucional entre 
Dipsalut i els ens locals adherits, es formalitza a efectes de garantir la continuïtat  en 
la prestació del servei. 
 
Durant aquest període s’efectuaran el mínim d’altes possibles i es continuarà prestant 
el servei en règim de manteniment i, per tant, la única possibilitat de creixement 
s’haurà de justificar per una situació d’emergència social i d’acord amb la 
disponibilitat pressupostària de l’ens local corresponent. 
 
 
4. Finançament del servei 
4.1 El pressupost estimatiu del servei fins a 31 de desembre de 2017 es fixa en la 
quantitat màxima de 1.013.564,15  € IVA inclòs, que es finançarà des de la cooperació 
interinstitucional en els termes següents: 
423.967,32  € a càrrec de Dipsalut i 589.596,83 € a càrrec dels ens locals participants 
del programa. 
 
4.2 La despesa màxima de  423.967,32 € IVA inclòs, que finançarà Dipsalut es farà 
efectiva a càrrec de les aplicacions pressupostàries corresponents del pressupost de 
Dipsalut per a l’any 2017. 
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La despesa màxima de 589.596,83 € IVA inclòs, que anirà a càrrec dels ens locals de 
la província de Girona participants en el programa de teleassistència, fa necessària la 
consignació del crèdit suficient en els seus pressupostos per fer front a les despeses 
derivades del funcionament del servei en el seu àmbit territorial. 
 
4.3 Les aportacions per unitat i mes d’acord amb el cofinançament institucional 
quedaran : 
Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona : 41,25 % 
Ajuntament/ Consell Comarcal : 58,75 %. 
 
4.4 L’empresa proveïdora facturarà mensualment a cadascun dels ajuntaments i 
consells comarcals, i aquests podran repercutir la part que correspongui a l’usuari/a, 
en funció del previst a les seves ordenances reguladores. 
 

5. Finançament per part del Consell Comarcal del Ripollès 
El finançament corresponent al Consell Comarcal del Ripollès fins el 31 de desembre 
de 2017, serà d’un import total màxim de 41.844,22 euros. 
 
El Consell Comarcal del Ripollès es compromet a autoritzar la despesa esmentada 
anteriorment amb càrrec al seu pressupost, i a lliurar certificat d’aquest acte 
administratiu a Dipsalut en el moment de signatura de la present addenda. 
 
I perquè quedi constància, les parts sota signants signen el present document 
d’addenda en els llocs i les dates que s’assenyalen a continuació.” 
 
Aquesta aprovació resta supeditada a què el Consorci de Benestar Social del 
Ripollès adopti el compromís d’assumir totes les obligacions que es derivin 
d’aquesta addenda per al  Consell Comarcal del Ripollès. 
  
Segon. Autoritzar la despesa per import de  41.485.49€ que es farà efectiva a càrrec 
de l’aplicació pressupostària 12200 233 22799 01 del Consorci de Benestar Social 
del Ripollès, el qual farà front a les despeses derivades de la continuïtat de servei. 
 
Tercer. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la  
signatura de l’addenda amb caràcter previ a la finalització del conveni marc vigent. 
 
Quart. Traslladar a Dipsalut el corresponent certificat d’autorització de la despesa 
amb caràcter previ a la finalització del conveni marc vigent. 
 
Cinquè. Notificar al Consorci de Benestar Social del Ripollès aquest acord, als 
efectes oportuns. 
 
Sisè . Donar compte d’aquest acord a la Intervenció de la corporació, juntament 
amb una còpia del conveni, per a la seva constància. 
 
El president explica que el Consorci de Benestar Social del Ripollès està adscrit a 
l’Ajuntament de Ripoll. No obstant això, la Diputació de Girona només vol signar 
amb el Consell Comarcal del Ripollès el conveni de teleassistència. 
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El pagament el farà el Consorci de Benestar Social del Ripollès. 
 
 
7. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
Es dóna compte dels Decrets dictats per la Presidència que es detallen a 
continuació: 
 
 
Decret de 09.03.17 Aprovar l’oferta pública del Consell Comarcal del Ripollès per a 

l’exercici pressupostari de 2017, que comprèn les places vacants 
dotades pressupostàriament de personal laboral i funcionari, que 
corresponen a llocs de treball la provisió dels quals es preveu per 
aquest exercici.. 

Decret de 13.03.17 Autoritzar, disposar la despesa, reconèixer les obligacions relatives 
a les factures agrupades en la relació F/2017/5 d’import 11.428,57 
€ i ordenar el seu pagament. 

Decret de 13.03.17 Reconeixement de la gratuïtat per a l’ús dels serveis escolars de 
menjador i/o transport per al curs escolar 2016-2017 dels alumnes 
que es relacionen. 

Decret de 17.03.17 Aprovar definitivament la nòmina del mes de febrer de 2017. 
Decret de 21.03.17 Revisió de la resolució de la sol·licitud d’ajut de menjador escolar 

per al curs 2016-2017- fase 6. 
Decret de 21.03.17 Modificació de l’horari per increment de la prestació al municipi de 

Campdevànol del contracte menor de servei de dinamització dels 
parcs de salut i de les xarxes d’itineraris saludables de la comarca 
del Ripollès. 

Decret de 22.03.17 Classificació de les ofertes presentades al procediment obert amb 
diversos criteris d’adjudicació, de la pòlissa d’assegurança de 
protecció de riscos mediambientals de l’abocador comarcal 
Ripollès-3, any 2017. 

Decret de 22.03.17 Contracte menor de serveis de pòlissa d’accidents col·lectius per a 
les sortides previstes en el programa “Gaudeix tot l’any”, exercici 
2017. 

Decret de 24.03.17 Comunicar el canvi de titular de la casa de colònies les Coromines, 
a la Direcció General de Joventut. 

Decret de 24.03.17 Aprovar les bases reguladores del procés selectiu per a la 
contractació en règim laboral temporal d’interinitat d’un/a oficial 
de manteniment adscrit al Refugi d’Animals del Ripollès. 
 
 

El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
 
8. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
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Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen a 
continuació: 
 
Resolució de 03.02.2017 Aprovar l'expedient número 2/2017 de generació de crèdits 

per ingressos en la forma i contingut que es detalla. 
Resolució de 13.03.2017 Autoritzar, disposar la despesa, reconèixer les obligacions 

relatives a les factures agrupades en la relació F/2017/4 d’import 
23.269,92 € i ordenar el seu pagament. 

Resolució de 14.03.2017 Autoritzar el pagament de 400 € al treballador de la 
corporació que es relaciona en concepte de despesa de 
formació. 

Resolució de 21.03.2017 Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Molló per a 
l’elaboració de la memòria valorada per a les actuacions de 
millora de l’abastament d’aigua en alta del veïnat de Favars, 
que ascendeix a un total de 707,85 €. 

Resolució de 21.03.2017 Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Molló per a 
l’elaboració de la memòria valorada “Del Pla a l’Acció” per a 
la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic 
d’Espinavell, que ascendeix a un total de 299,48 €. 

Resolució de 22.03.2017 Atorgament d’un permís puntual i aprovació de la liquidació 
per la utilització del servei de neteja de clavegueram i 
instal· lacions de sanejament a la Comunitat de Propietaris del 
carrer Concepció Ducloux, 20 de Ripoll. 

Resolució de 23.03.2017 Atorgament d’un permís puntual i aprovació de la liquidació 
per la utilització del servei de neteja de clavegueram i 
instal· lacions de sanejament a la Comunitat de Propietaris del 
carrer Vista Alegre, 31 de Ripoll. 

Resolució de 23.03.2017 Atorgament d’un permís puntual i aprovació de la liquidació 
per la utilització del servei de neteja de clavegueram i 
instal· lacions de sanejament a l’establiment SF Integrals 
Girona, SL de Ripoll. 

Resolució de 23.03.2017 Atorgament d’un permís puntual i aprovació de la liquidació 
per la utilització del servei de neteja de clavegueram i 
instal· lacions de sanejament a la titular de la Masia Can 
Constans de Queralbs. 

Resolució de 23.03.2017 Atorgament d’un permís puntual i aprovació de la liquidació 
per la utilització del servei de neteja de clavegueram i 
instal· lacions de sanejament a l’establiment Perpagol 
Hotelera, SA de Ripoll. 

Resolució de 23.03.2017 Atorgament d’un permís puntual i aprovació de la liquidació 
per la utilització del servei de neteja de clavegueram i 
instal· lacions de sanejament a la titular de la Masia Can 
Constans de Queralbs, per a buidar la fossa sèptica. 

Resolució de 23.03.2017 Atorgament d’un permís puntual i aprovació de la liquidació 
per la utilització del servei de neteja de clavegueram i 
instal· lacions de sanejament a la titular del Mas Bassaganya 
de Ripoll. 
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Resolució de 24.03.2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal· lacions de sanejament del pas 
de la carretera del Riveral i de la carretera de Can Gassiot, a 
l’Ajuntament de Molló. 

Resolució de 24.03.2017 Aprovació de la liquidació per la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal· lacions de sanejament, del pas 
de la carretera del Riveral i de la carretera de Can Gassiot, 
atorgat a l’Ajuntament de Molló.  

Resolució de 24.03.2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal· lacions de sanejament del 
carrer  Fontalba, núm 17, a l’Ajuntament de Ribes de Freser. 

Resolució de 24.03.2017 Aprovació de la liquidació per la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal· lacions de sanejament, del 
carrer  Fontalba, núm 17, a l’Ajuntament de Ribes de Freser. 

Resolució de 27.03.2017 Resolució d’atorgament d’un permís puntual d’abocament 
d’aigües residuals amb camió cisterna, a la senyora que es 
relaciona per buida fossa sèptica del Camí ermita Sant Antoni, 
s/n del municipi de Sant Joan de les Abadesses. 
 
 

El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
10. PRECS I PREGUNTES 

 
  No se’n formulen. 
 
 
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 
 


