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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 17/2017 
 
 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts 17 d’octubre de 2017 
Hora d’inici: 19.10 hores 
Hora d’acabament: 19.25 hores 
Règim de la sessió: Ordinària 
 
Assistents: President:  Sr. Joan Manso i Bosoms 
   
 Vicepresidents:  Sr. Eudald Picas i Mitjavila 
   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  
   Sr. Enric Gràcia i Barba 
   Sr. Jordi Caparrós i Marcé 
   Sr. Luis López i Lafuente 
   
 Gerent:  Sr. Jordi Moner i Caner 
   
 Interventora  Sra. Montserrat Miarons i Serra 
   
 Secretària accidental:  Sra. Marta Arxé i Llagostera 
  

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Aprovació del contracte entre el Consell Comarcal del Ripollès i les 

senyores Immaculada i Carme Bo i Tubau, per a la cessió del fons 
documental del senyor Baltasar Bo i Noguera. 

3. Proposta de rectificació de l’error material detectat en les bases reguladores 
per a l’atorgament d’ajuts de menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyament 
obligatori i de segon cicle d’educació infantil de la comarca del Ripollès per 
al curs 2017-2018. 

4. Proposta d’acord de compareixença en el Recurs Contenciós Administratiu 
núm. 264/2017 interposat per Tractaments i Serveis Ambientals Vila, SL i 
Sersall 95, SL contra la resolució núm. 80/2017 del Tribunal Català de 
Contractes del Sector Públic, de 9 de maig. 

5. Ratificar el decret de classificació de les ofertes presentades al 
procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, del contracte 
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de subministrament, instal·lació i programació d’una reixa de fins, un cargol 
compactador i la construcció d’una caseta de serveis de la zona del debast 
de Nevà, del municipi de Toses. 

6. Aprovació de factures i certificacions d’obres. 
6.1. Aprovació de la relació comptable de factures F/2017/37 de 28 de 

setembre de 2017. 
6.2. Aprovació de la relació comptable de factures F/2017/40 d’11 

d’octubre de 2017. 
7. Mocions d’urgència. 

7.1. Proposta d’aprovació de la moció de l'ACM i l'AMI de rebuig a 
la violència de la policia espanyola l'1 d'octubre. 

7.2. Ratificació de l’adhesió del Consell Comarcal del Ripollès a 
l’aturada de país del dia 3 d’octubre de 2017. 

7.3. Moció per exigir la llibertat dels presidents d'ANC i ÒMNIUM, 
Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. 

 
Control de l’Acció de Govern 

 
8. Donar compte dels decrets de Presidència. 
9. Donar compte de les resolucions de Gerència. 
10. 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, aprovar l'acta de la sessió ordinària del dia 19 de 
setembre de 2017, sense cap esmena. 
 
 
2. APROVACIÓ DEL CONTRACTE ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS I LES SENYORES IMMACULADA I 
CARME BO I TUBAU PER A LA CESSIÓ DEL FONS 
DOCUMENTAL DEL SENYOR BALTASAR BO I NOGUERA 
 
El director de l’Arxiu Comarcal del Ripollès en data 25 de setembre de 
2017, ha presentat un escrit –RE 3303-, pel qual sol·licita que el Consell 
Comarcal del Ripollès accepti el fons documental del difunt senyor Baltasar 
Bo i Morera, que les seves filles Immaculada i Carme Bo i Tubau tenen la 
voluntat de cedir. Adjunta a l’escrit un informe justificatiu de l’ingrés 
d’aquest fons, pel seu valor històric, informatiu, cultural i per a la 
investigació, així com un informe valoratiu  dels costos d’ingrés de la 
documentació cedida. 
 
Consta a l’expedient la minuta del contracte a subscriure entre el Consell 
Comarcal del Ripollès i les senyores Immaculada  i Carme Bo Tubau, per a 
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la cessió del fons documental del seu pare senyor Baltasar Bo i Noguera a 
l’Arxiu Comarcal del Ripollès. 
 
El Consell de Govern és l’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest 
contracte per delegació acordada pel Ple del Consell Comarcal en la sessió 
celebrada en data 8 de setembre de 2015 –publicada al BOP núm. 186, de 
data 25 de setembre de 2015-, en matèria d’aprovació de contractes. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords 
següents: 
 
Primer. Aprovar el contracte a subscriure entre el Consell Comarcal del 
Ripollès  i les senyores Immaculada i Carme Bo Tubau, per a la cessió del 
fons documental del seu pare, senyor Baltasar Bo i Noguera a l’Arxiu 
Comarcal del Ripollès. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Arxiu Comarcal del Ripollès, i a les 
senyores Immaculada i Carme Bo i Tubau, per a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció i a la Subàrea de Cultura, Salut i 
Consum, juntament amb una còpia de la minuta de contracte de cessió, 
perquè en tinguin constància. 
 
Quart. Facultar el president, o persona en qui delegui, tan àmpliament com 
en dret fóra menester, per a la signatura del contracte i per dur a terme totes 
aquelles actuacions derivades de la seva subscripció. 
 
 
3. PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ DE L’ERROR MATERIAL 
DETECTAT EN LES BASES REGULADORES PER A 
L’ATORGAMENT D’AJUTS DE MENJADOR ADREÇATS A 
L’ALUMNAT D’ENSENYAMENT OBLIGATORI I DE SEGON 
CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL DE LA COMARCA DEL 
RIPOLLÈS PER AL CURS 2017-2018 
 
1.- El Ple del Consell Comarcal del Ripollès, en la seva sessió de 20 de 
maig de 2014, va aprovar provisionalment la modificació de les taxes i de 
l’ordenança fiscal reguladora de la prestació del servei de menjador escolar. 
Aquesta Ordenança fiscal continua en vigor i preveu en el seu article 6, els import 
concrets de les bonificacions de la tarifa i que “el .Consell Comarcal del Ripollès 
bonificarà, si és el cas, la tarifa del servei prestat en la mateixa quantitat de l’ajut 
de menjador concedit, d’acord amb les corresponents bases reguladores”. 
 
2.- El Ple del Consell Comarcal del Ripollès en la seva sessió de data 21 de 
març de 2017 va aprovar provisionalment les Bases per a l’atorgament 
d’ajuts de menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyament obligatori i de 
segon cicle d’educació infantil de la comarca del Ripollès per al curs 2017-
2018. Aquest acord va esdevenir definitiu. 
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L’article 5 d’aquestes bases regula la quantia dels ajuts i, concretament 
l’apartat 1.1), preveu el “llindar de renda, TRAM GARANTIT D’AJUT 
DEL 50%”. Aquest precepte preveu que si la renda familiar anual, 
calculada d’acord amb el que estableixen les bases, no supera aquest 
llindar, es concedirà un ajut de fins a un 50% del cost del servei de 
menjador, que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel 
Departament d’Ensenyament. L’aplicació pràctica d’aquest precepte per 
aquest curs 2017-18, comporta un import lleugerament diferent al fixat en 
l’article 6 de les Ordenances, per al cas de les escoles en què el servei de 
menjador és gestionat pel Consell Comarcal.  
 
S’ha detectat que l’article 5.1.1) de les bases aprovades,  conté un error 
material, consistent en no preveure que “De conformitat amb l’article 6 de 
l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes per a la prestació del servei 
escolar de menjador, en el cas de les escoles en què el servei de menjador 
és gestionat directament pel Consell Comarcal, l’ajut concedit serà de 
54,50 €/mes. Efectivament, les Bases donen degut compliment a tot allò que 
determina l’Ordenança fiscal reguladora de la prestació del servei de 
menjador escolar, excepte en el cas del menjador escolar en què la gestió 
del menjador escolar correspon al Consell Comarcal. En aquest darrer cas 
es produeix una lleugera variació en l’import del cost mensual del servei a 
l’alça, que en el seu moment no va ser detectada i, per tant, ara ha de ser 
esmenada i s’ha d’aplicar la prevista a l’Ordenança fiscal.  
 
3.- L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques determina que les 
Administracions públiques podrà, així mateix, rectificar en qualsevol 
moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o 
aritmètics existents en els seus actes. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords 
següents: 
 
Primer.- Esmenar l’error material detectat a l’article 5.1.1) de les Bases per 
a l’atorgament d’ajuts de menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyament 
obligatori i de segon cicle d’educació infantil de la comarca del Ripollès 
per al curs 2017-2018, a fi d’adaptar-lo al previst a l’article 6 de 
l’Ordenança fiscal reguladora de la prestació del servei de menjador 
escolar. L’article 5.1.1) de les Bases ha de contenir un darrer paràgraf amb 
el contingut següent: 
 

“De conformitat amb l’article 6 de l’Ordenança fiscal reguladora de 
les taxes per a la prestació del servei escolar de menjador, en el cas 
de les escoles en què el servei de menjador és gestionat directament 
pel Consell Comarcal, l’ajut concedit serà de 54,50 €/mes.” 
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Segon.- Publicar aquesta esmena al Butlletí Oficial de la província de Girona i a 
l’e-tauler de la corporació per al general coneixement. 
 
Tercer.- Ratificar aquest acord a la propera sessió plenària que se celebri. 
 
Quart.- Comunicar l’adopció d’aquest acord a la intervenció i a l’Àrea de Serveis a 
les Persones als efectes oportuns. 
 
 
4. PROPOSTA D’ACORD DE COMPAREIXENÇA EN EL RECURS 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 264/2017 INTERPOSAT PER 
TRACTAMENTS I SERVEIS AMBIENTALS VILA, SL I SERSALL 
95, SL CONTRA LA RESOLUCIÓ NÚM. 80/2017 DEL TRIBUNAL 
CATALÀ DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC, DE 9 DE MAIG 
 
 
Antecedents de fet: 
 
En data 22 de setembre de 2017 ha tingut entrada al Consell Comarcal del 
Ripollès el decret de data 15 de setembre de 2017, de la lletrada de 
l’administració de justícia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
Sala Contenciosa Administrativa, Secció Cinquena, pel qual es posa en 
coneixement del Consell Comarcal del Ripollès la interposició del recurs 
contenciós administratiu núm. 264/2017, per part de Tractaments i Serveis 
Ambientals Vila S.L. i Sersall 95, S.L. contra la resolució 80/2017, del 
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic de 9 de maig, mitjançant la 
qual es desestima el recurs interposat contra l’acord que declara deserta la 
licitació del servei de recollida i transport dels residus municipals de la 
comarca del Ripollès, excepte el municipi de Camprodon. 
 
La Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, requereix el Consell Comarcal del 
Ripollès per tal que en el termini màxim de 20 dies disposi la remissió de 
l’expedient i per tal que notifiqui a les persones interessades la interposició 
del recurs contenciós administratiu a fi que puguin personar-se i 
comparèixer a les actuacions en el termini de nou dies. 
 
 
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. 
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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 
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. Aquet acord es va publicar en el 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, adopta els acords 
següents: 
 
Primer. Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 264/2017, 
interposat per Tractaments i Serveis Ambientals Vila SL i Sersall 95, SL, 
davant de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, contra la resolució 80/2017, del 
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic de 9 de maig, mitjançant la 
qual es desestima el recurs interposat contra l’acord que declara deserta la 
licitació del servei de recollida i transport dels residus municipals de la 
comarca del Ripollès, excepte el municipi de Camprodon. Així mateix, 
s’acorda la remissió de l’expedient administratiu degudament acarat, foliat i 
acompanyat d’un índex autenticat dels documents que contingui.  
 
Segon. La defensa i representació del Consell Comarcal del Ripollès serà 
realitzada per qualsevol dels lletrats adscrits al Servei d’Assistència 
Jurídica. 
 
Tercer. Notificar aquest acord de remissió i de la interposició del recurs a 
les persones que hi apareguin com a interessades, perquè puguin personar-
se en les actuacions en el termini de nou dies, de conformitat amb el que 
disposa l’article 49 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
Quart. Donar compte d’aquest acord al plenari comarcal en la propera 
sessió que celebri. 
 
Cinquè. Comunicar aquest acord a la Secció Cinquena de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
El president comenta que aquest contenciós no afecta la contractació, i que 
l’alcalde de Camprodon ha confirmat que al Ple de l’Ajuntament del passat 
divendres va tornar a delegar al Consell Comarcal la recollida de residus. 
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5. RATIFICAR EL DECRET DE CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES 
PRESENTADES AL PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, DEL CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I PROGRAMACIÓ D’UNA 
REIXA DE FINS, UN CARGOL COMPACTADOR I LA 
CONSTRUCCIÓ D’UNA CASETA DE SERVEIS DE LA ZONA DEL 
DEBAST DE NEVÀ, DEL MUNICIPI DE TOSES 
 
Vist el Decret de Presidència de data 11 d’octubre de 2017, que es transcriu 
a continuació: 
 

“Exp: 577/2017 
 

 
DECRET DE PRESIDÈNCIA 

 
CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES AL 
PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ, DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT, 
INSTAL∙LACIÓ I PROGRAMACIÓ D’UNA REIXA DE FINS, UN 
CARGOL COMPACTADOR I LA CONSTRUCCIÓ D’UNA CASETA DE 
SERVEIS DE LA ZONA DEL DESBAST DE NEVÀ, DEL MUNICIPI DE 
TOSES 
 
En data 5 de setembre de 2017, el Consell de Govern aprova la tramitació 
de l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert amb diversos 
criteris d’adjudicació del subministrament, instal∙lació i programació 
d’una reixa de fins, un cargol compactador i la construcció d’una caseta de 
serveis de la zona del desbast de Nevà, del municipi de Toses.  
 
En data 13 de setembre de 2017, es publica l’anunci de licitació pel termini 
de 15 dies naturals en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 
175 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 únicament ha presentat oferta l’empresa 
CADAGUA, SA. 
 
En data 10 d’octubre de 2017 la Mesa de contractació, reunida a les 11.00 
hores, comprova la idoneïtat de la documentació del sobre núm. 1.  La 
Mesa de contractació admet l’única oferta presentada. 
 
El mateix 10 d’octubre 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 l’empresa admesa a licitació i es demana informe 
sobre la valoració de l’oferta a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat. 
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La cap de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, en data 10 d’octubre de 2017, 
ha emès un informe, la part del qual, en allò que interessa, es transcriu a 
continuació: 
 
“INFORME TÈCNIC SOBRE L'ADJUDICACIÓ DEL CONCURS MITJANÇANT  
PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'AJUDICACIÓ, DE LES OBRES 
DE LA ZONA DEL PRETRACTAMENT DE L’EDAR DE NEVÀ (TOSES)  
 
 
../ 
Fets 
1 El 28 de juliol de 2017, la gerència d’aquesta corporació ha dictat resolució per 

incoar la tramitació de l’expedient de la contractació subministrar, instal∙lar i 
programar els equips i la caseta de serveis per millorar el desbast de l’EDAR de 
Nevà. 

 
2 El 13 de setembre de 2017 es publica l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província 

de Girona, i es publica en el perfil del contractant de la corporació. 
 
3 El termini de presentació de propostes acabava el 4 d’octubre a les 14:00. 
 
4 La proposició econòmica s'havia de presentar abans de les 14:00 hores del dia 4 

d’octubre de 2017, presencialment o per correu administratiu al Registre del 
Consell Comarcal (C. Progrés, 22 de Ripoll) o a través de la Seu Electrònica del 
Consell Comarcal del Ripollès (www.ccripolles.cat//seu electrònica//sol∙licitud 
genèrica). 

 
5 El dia 10 d’octubre de 2017 es fa l'obertura de pliques del sobre número 2 del 

procediment obert amb diversos criteris d'adjudicació del subministrament, 
instal∙lació i programació dels equips i la caseta de serveis per millorar el desbast 
de l’EDAR de Nevà. 

  
6 Únicament presenta oferta l’empresa Cadagua, SA  
 
Pressupost 
 
El cost de subministrar, instal∙lar i programar els equips i la caseta de serveis per millorar 
el desbast de l’EDAR de Nevà és de 57.371,33 €.euros sense IVA, i amb IVA és de 69.419,31 
euros.  
 
Dins del cost total de la millora hi ha d'haver el transport dels equips fins a la depuradora 
corresponent, així com la seva instal∙lació i/o adequació de les instal∙lacions existents, 
l’oferta ha d’estar desglossada en les següents partides: 
 

 Subministrament de la reixa de fins 
 Subministrament del caixó d’acer inoxidable on col∙locar la reixa 
 Cargol transportador i compactador dels residus que treu la reixa de 

fins 
 Instal∙lació mecànica i elèctrica dels diferents equips 
 Construir una caseta de serveis per ubicar-hi els quadres elèctrics 

actuals i els dels nous equips, de dimensions 4 x 3 x 2,5 
 Construir un quadre elèctric pel funcionament de la reixa de fins  
 Les modificacions necessàries de la telegestió i a l'ordinador de 

l’EDAR de Ripoll 
 
 
Valoració de les ofertes presentades 
 
D’acord amb els plecs de condicions, els criteris d’adjudicació són els següents: 
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a) El preu ............................................ fins un màxim de 50 punts 

La puntuació obtinguda per cada licitador vindrà donada pel resultat de la següent formula 
de valoració econòmica:  
 
P=50*(b/bmax)1/6  
 
“P”: puntuació.  
“b”: diferència entre el preu de sortida i l’oferta del licitador per realitzar les obres de la 
zona del desbast de l’EDAR de Nevà 
“bmax”:diferència entre el preu de sortida i el de l’oferta més baixa presentada per 
realitzar les obres de la zona del desbast de l’EDAR de Nevà 
 
      La puntuació resultant de cada licitador inclourà fins a 2 decimals.  
   

b) El termini d’execució de l’obra  .................... fins un màxim de 16 punts 
Haurà de ser de 12 setmanes com a màxim, per cada setmana menys  es puntuarà amb 2 
punts, fins a un màxim de 16 punts. 
 

c) La garantia    .....................................     fins un màxim de 12 punts  
Haurà de ser com a mínim de 12 mesos, per cada mes més de garantia es puntuarà amb 0,5 
punts, fins a un màxim de 12 punts. 
 
Conclusió 
 
L’empresa CADAGUA, SA és la que té més puntuació, ja que és l’única empresa que ha 
presentat oferta, concretament té una puntuació 62 punts d’un màxim de 78 punts. 
 
CADAGUA, SA reuneix les condicions que es demanen i està capacitada per fer la 
substitució descrita en els plecs de clàusules administratives i tècniques que regulen la 
contractació, mitjançant procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació del 
subministrament, instal∙lació i programació dels equips i la caseta de serveis per millorar el 
desbast de l’EDAR de Nevà.” 
 
La Mesa de contractació, en data 11 d’octubre de 2017, ha acceptat 
l’informe tècnic d’adjudicació i, de conformitat amb el resultat de la 
valoració de l’oferta, realitza proposta a l’òrgan de contractació per tal 
d’admetre l'oferta presentada per l’empresa Cadagua, SA i efectuar-li el 
requeriment de la documentació legalment preceptiva. 
 
Examinada la documentació presentada per l’empresa Cadagua, SA i de 
conformitat amb allò que estableix l’article 151 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), es conclou que l'empresa 
licitadora ha de presentar la documentació següent:  
 

 La garantia definitiva del 5% de l’import d’adjudicació IVA exclòs, 
(2.814,53 €). 

 Còpia autenticada del DNI de qui signa la proposició i poder validat 
quan l'oferta es faci en nom d'una altra persona natural o jurídica. 

 Còpia autenticada del NIF  de l’empresa. 
 Escriptura de constitució de la societat o acta fundacional, de la 

seva modificació posterior, si és el cas, degudament inscrita en el 
Registre Mercantil o altre organisme competent i poder notarial que 
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acrediti la representació que exerceix la persona que signa la 
proposició, validat pel lletrat funcionari de l'Administració pública.  

 Certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que 
s'hagi autoritzat el Consell Comarcal del Ripollès per obtenir de 
forma directa la seva acreditació (MODEL 1).  
 

Si l’empresa està inscrita en Registre Oficial de Licitadors (RELI), 
només s’haurà d’acreditar la seva inscripció en aquest registre a través 
d’una còpia de la fitxa resum de la inscripció al RELI, i presentar la 
declaració de l’empresari que manifesti que les circumstàncies 
reflectides en la inscripció no han experimentat cap variació (MODEL 
2). 
 
Si la documentació administrativa, corresponent a DNI, NIF i 
escriptures de constitució i representació, ja són al Consell Comarcal 
del Ripollès per una contractació anterior, l’adjudicatari podrà optar 
per designar l’obra, servei o subministrament i l’expedient en què 
consten, acompanyant una declaració de què el seu contingut i certesa 
no han sofert cap variació des d’aleshores. En cap cas es podrà exercir 
aquesta opció per a documents presentats més enllà de cinc anys 
comptats des de l’edicte de convocatòria del concurs. 

 
Aquest procediment contractual és competència del Consell de Govern per 
delegació de la Presidència adoptada per Decret de Presidència de 3 de 
setembre de 2015, i publicades al BOP de Girona número 186, de 25 de 
setembre de 2015, 
 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
 
Primer. Admetre l'oferta presentada per l’empresa Cadagua, SA, i requerir-
la, per tal que, d’acord amb allò que disposa l’article 151.2 del TRLCSP, 
en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la 
recepció d’aquesta resolució, presenti a la Secretaria del Consell 
Comarcal del Ripollès, la documentació que es detalla a continuació: 
 

 La garantia definitiva del 5% de l’import d’adjudicació IVA exclòs, 
(2.814,53 €). 

 Còpia autenticada del DNI de qui signa la proposició i poder validat 
quan l'oferta es faci en nom d'una altra persona natural o jurídica. 

 Còpia autenticada del NIF  de l’empresa. 
 Escriptura de constitució de la societat o acta fundacional, de la 

seva modificació posterior, si és el cas, degudament inscrita en el 
Registre Mercantil o altre organisme competent i poder notarial que 
acrediti la representació que exerceix la persona que signa la 
proposició, validat pel lletrat funcionari de l'Administració pública.  

 Certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que 
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s'hagi autoritzat el Consell Comarcal del Ripollès per obtenir de 
forma directa la seva acreditació (MODEL 1).  
 

Si l’empresa està inscrita en Registre Oficial de Licitadors (RELI), 
només s’haurà d’acreditar la seva inscripció en aquest registre a través 
d’una còpia de la fitxa resum de la inscripció al RELI, i presentar la 
declaració de l’empresari que manifesti que les circumstàncies 
reflectides en la inscripció no han experimentat cap variació (MODEL 
2). 
 
Si la documentació administrativa, corresponent a DNI, NIF i 
escriptures de constitució i representació, ja són al Consell Comarcal 
del Ripollès per una contractació anterior, l’adjudicatari podrà optar 
per designar l’obra, servei o subministrament i l’expedient en què 
consten, acompanyant una declaració de què el seu contingut i certesa 
no han sofert cap variació des d’aleshores. En cap cas es podrà exercir 
aquesta opció per a documents presentats més enllà de cinc anys 
comptats des de l’edicte de convocatòria del concurs. 

 
Els documents es presentaran a la Secretaria del Consell Comarcal del 
Ripollès, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h. (C. Progrés, 22, 2a. planta, 
Ripoll-17500, tel 972 703211). 
 
Segon. Comunicar al senyor Javier Sanz de la Torre, en representació de 
l’empresa Cadagua, SA que, de no donar compliment al present 
requeriment en temps i forma, s’entendrà que ha retirat la seva oferta. 
 
Tercer. Ratificar aquest decret en la propera sessió del Consell de Govern 
que se celebri.” 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords 
següents: 
 
Primer. Ratificar el decret de Presidència de data 11 d’octubre de 2017, de 
classificació de les ofertes presentades al procediment obert amb diversos 
criteris d’adjudicació, del contracte de subministrament, instal·lació i 
programació d’una reixa de fins, un cargol compactador i la construcció 
d’una caseta de serveis de la zona del debast de Nevà, del municipi de 
Toses. 
 
Segon. Donar compte d’aquest acord a l’àrea de Territori i Sostenibilitat, 
per al seu coneixement i a l’efecte corresponent. 
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6. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
6.1. APROVACIÓ DE LA RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES 
F/2017/37 DE 28 DE SETEMBRE DE 2017 
 
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, 
 
Per tot l’exposat, 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/2017/37 de 28 de setembre 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. 
 
 
6.2. APROVACIÓ DE LA RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES 
F/2017/40 D’11 D’OCTUBRE DE 2017 
 
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, 
 
Per tot l’exposat, 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/2017/40 d’11 d’octubre de 2017, adjunta, 



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 

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. 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. 
 
La urgència de la inclusió d’aquests punts en l’ordre del dia rau en els 
malaurats fets ocorreguts a Catalunya el dia 1 d’octubre de 2017 i 
posteriors i que, si bé són temes a ratificar pel plenari, el cúmul de temes 
que es van succeint dia a dia, requereixen una resposta ràpida i puntual.  
 
Sotmesa la urgència de les propostes a votació, s’acorda per unanimitat, la 
seva inclusió en l’ordre del dia. 
 
 
7.1 PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE L'ACM I L'AMI DE 
REBUIG A LA VIOLÈNCIA DE LA POLICIA ESPANYOLA L'1 
D'OCTUBRE 
 
El diumenge 1 d’octubre de 2017, passarà a la història a Catalunya per la vergonya 
d’un Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència davant d’uns 
ciutadans absolutament indefensos. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la 
nostra memòria per l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns 
ciutadans que van sortir a votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i 
l’estat de setge i por. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords 
següents: 
 
Primer. Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada 
generada per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels 
nostres pobles i ciutats que l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia. 
Unes agressions dictades pel govern de l’Estat que van provocar més de 900 ferits, 
quatre d’ells ingressats en centres hospitalaris. 
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Segon. Donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues policials de 
dia 1 d’octubre a Catalunya.  
 
Tercer. Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la 
Guardia Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de 
votar en un referèndum, reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals 
de la ciutadania. Demanar que el Govern de l’Estat assumeixi totes les 
responsabilitats pels danys personals i materials conseqüència d’aquesta brutal 
repressió. 
 
Quart. Demanar la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Enric 
Millo, com a un dels principals responsables per l’actuació violenta i 
desproporcionada dels cossos policials espanyols en molts col·legis electorals i 
declarar-lo persona non grata a la nostra comarca. 
 
Cinquè. Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2 
milions de persones que el diumenge dia 1 d’octubre es van expressar a les urnes, 
tot i l’estat de terror que va voler imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va usurpar 
el vot ja dipositat dins d’urnes requisades. 
 
Sisè. Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat 
internacional. 
 
Setè. Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes estaran 
al costat d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament 
de Catalunya. 
 
Vuitè. Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a 
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans 
(ACNUDH) i al Congrés dels Diputats, així com a l’Associació Catalana de 
Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), 
l’aprovació de la present moció. 
 
Novè. Ratificar aquest acord a la propera sessió plenària que se celebri.  
 
 
7.2. RATIFICACIÓ DE L’ADHESIÓ DEL CONSELL COMARCAL 
DEL RIPOLLÈS A L’ATURADA DE PAÍS DEL DIA 3 D’OCTUBRE 
DE 2017 
 
El Consell Comarcal del Ripollès es va adherir a l’aturada de país que es va produir 
el dia 3 d’octubre, arrel dels atacs de les institucions espanyoles als drets 
fonamentals de la població civil de Catalunya, que fins i tot va arribar a la repressió 
física. 
 
L’Estat espanyol, el dia 1 d’octubre va actuar com a repressor i va exercir violència 
indiscriminada contra ciutadans indefensos. Uns ciutadans que, mentrestant, van 
mantenir durant tot el dia el civisme, la serenitat, el coratge, el pacifisme i la 
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persistència per exercir el dret legítim de vot malgrat les amenaces i l’estat de setge 
i por. 
 
El Consell Comarcal del Ripollès condemna fermament i amb tota la convicció la 
violència propugnada per les institucions espanyoles contra els catalans que 
defensaven els seus drets fonamentals i contra el conjunt dels fonaments legítims 
de l’estat de dret en què es basa la raó de ser de la societat catalana. L’Estat 
espanyol és el responsable últim, i per tant haurà d’assumir les conseqüències, del 
balanç de prop de 900 ferits registrats, incloent-n’hi dos en estat greu. 
 
Paral·lelament, aplaudeix la valentia dels ciutadans que afrontaven el repte de 
seguir omplint urnes per fer valdre la voluntat d’expressió dels catalans. Tant és 
així que vol fer un reconeixement a tots els votants, voluntaris, alcaldes i 
alcaldesses, electes locals i treballadors públics que han fet possible el referèndum. 
Amb això, la institució referma que aquesta actuació responia al dret de decidir el 
futur polític de Catalunya; un dret que és legítim i democràtic malgrat que les 
institucions espanyoles el titllin de cop d’estat. 
 
Alhora, el Consell Comarcal del Ripollès se suma a la petició de suport a les 
institucions europees i a la comunitat internacional. Considera que no poden 
continuar amb aquesta actitud d’observació passiva. 
 
És per tot això que atesa la situació d’excepcionalitat que viu el país i per mostrar 
fidelitat al poble de Catalunya i a les seves institucions democràtiques, legítimes i 
vulnerades flagrantment, el Consell Comarcal del Ripollès es va adherir a 
l’Aturada de país del dia 3 d’octubre, i va suspendre totalment l’activitat 
institucional així com la prestació de tots els serveis. Únicament va garantir els 
serveis mínims establerts per la Generalitat de Catalunya en matèria de transport i 
menjador escolar d’Educació infantil i Educació primària. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat, adopta l’acord 
següent: 
 
Primer. Ratificar-se en l’adhesió del Consell Comarcal del Ripollès a l’Aturada de 
País del dia 3 d’octubre i conseqüent suspensió de la celebració del Consell de 
Govern previst per aquell dia. 
 
 
7.3. MOCIÓ PER EXIGIR LA LLIBERTAT DELS PRESIDENTS 
D'ANC I ÒMNIUM, JORDI SÁNCHEZ I JORDI CUIXART 
 
El passat dilluns 16 d’octubre la justícia espanyola va empresonar els 
presidents d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional 
Catalana, Jordi Sánchez. De nou, es va judicialitzar un conflicte polític que 
l’Estat espanyol no sap resoldre amb diàleg i negociació. 
 
Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va 
tornar a creuar una línia vermella en qualsevol democràcia a l'Europa del 
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segle XXI. Empresonar persones per manifestar-se pacíficament, tenir idees 
diferents i donar veu al poble. Un fet que posa en greu risc els valors 
democràtics que crèiem que eren la base de la Constitució de 1978.  
 
Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle 
XXI després de lluites incansables de persones anònimes, de col·lectius 
socials, fins i tot de guerres... Avui, per sort, estan protegides en tots els 
tractats internacionals.  
 
No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les 
empresoni; que persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica 
d’escollir. No hi ha estat democràtic al món que persegueixi la llibertat 
d’expressió; que censuri els mitjans de comunicació, que dicti les notícies 
als periodistes i que coaccioni la llibertat d’informació; que privi de la 
llibertat de reunió i de manifestació. 
 
Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan 
algú tolera que vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans 
europeus. Quan algú és còmplice d’aquesta vulneració és còmplice també 
d’una forma d’actuar pròpia d’una dictadura.  
 
Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de 
l'Estat per tensar, crispar i radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final 
és desactivar tota la societat civil. Volen dividir-nos com a poble i trencar 
la nostra cohesió social. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords 
següents: 
 
Primer. Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea 
Nacional Catalana, Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.  
 
Segon. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i 
protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la 
lliure expressió i del dret a decidir de les persones per part d’un estat que 
jutja les idees i empresona de forma il·legal. 
 
Tercer. Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol, així 
com la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació. 
 
Quart. Demanar a les institucions europees que no continuïn donant 
l’esquena a Catalunya davant accions pròpies d’una dictadura. 
 
Cinquè. Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament 
Europeu a Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als 
Drets Humans (ACNUDH) i al Congrés dels Diputats, així com a 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per 
la Independència (AMI), l’aprovació de la present moció. 
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Sisè. Ratificar aquest acord a la propera sessió plenària que se celebri.  
 
 
 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 
 
8. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
 
Es dóna compte dels Decrets dictats per la Presidència que es detallen a 
continuació: 
 
Decret de 07.08.17 Incoació de l’expedient sancionador per infracció lleu del 

Reglament d’abocaments d’aigües residuals, a l’empresa 
que es relaciona. Exp. 582/2017. 

Decret de 07.08.17 Incoació de l’expedient sancionador per infracció lleu del 
Reglament d’abocaments d’aigües residuals, a l’empresa 
que es relaciona. Exp. 583/2017. 

Decret de 07.08.17 Adjudicació del procediment obert amb un únic criteri 
d’adjudicació, el preu més baix, del servei de transport i 
tractament dels lixiviats de l’abocador Ripollès-3. 

Decret de 07.08.17 Adjudicació del procediment obert amb diversos criteris 
d’adjudicació del contracte del servei de menjador de 
l’escola Mare de Déu de Núria de Ribes de Freser. 

Decret de 07.08.17 Adjudicació del procediment obert amb diversos criteris 
d’adjudicació del contracte del servei de gestió de l’Escola 
Comarcal de Música del Ripollès. 

Decret de 07.09.17 Autoritzar, disposar la despesa, reconèixer les obligacions 
relatives a les factures agrupades en la relació F/2017/33 
d’import 82.347,88 € i ordenar el seu pagament. 

Decret de 08.09.17 Concórrer a la convocatòria de subvenció destinada a la 
Xarxa d’impulsors del Programa de Garantia Juvenil a 
Catalunya. 

Decret de 12.09.17 Aprovar definitivament la nòmina del mes d’agost de 
2017, per un import brut de 69.478,58 €. 

Decret de 14.09.17 Aprovar les línies fonamentals del pressupost 2018 del 
Consell Comarcal del Ripollès, el Consorci Servei de 
Recaptació Cerdanya Ripollès i l’Agència de 
Desenvolupament del Ripollès. 

Decret de 19.09.17 Acceptar la subvenció de la Direcció General de Centres 
Públics del Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya, per al funcionament de l’Escola Comarcal de 
Música del Ripollès, curs 2015/2016. 

Decret de 29.09.17 Sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona per al 
projecte d’àmbit cultural Premis Literaris Joan Triadú. 

Decret de 29.09.17 Aprovació provisional de la llista d’aspirants admesos i 
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exclosos per participar en el procés selectiu d’un tècnic 
d’administració electrònica com a funcionari interí i 
constitució d’una borsa de treball. 

Decret de 9.10.17 Aprovació definitiva de la llista d’aspirants admesos i 
exclosos per participar en el procés selectiu d’un tècnic 
d’administració electrònica com a funcionari interí i 
constitució d’una borsa de treball. 

Decret de 9.10.17 Contracte menor del servei de dinamització externa per al 
projecte Tardes Joves. 

Decret de 10.10.17 Aprovació provisional de la llista d’aspirants admesos i 
exclosos per participar en el procés selectiu d’una plaça de 
tècnic mig ambiental com a personal laboral, de la plantilla 
de personal de la corporació. 

Decret de 10.10.17 Aprovació provisional de la llista d’aspirants admesos i 
exclosos per participar en el procés selectiu d’una plaça 
d’administratiu (codi 76 F) de la plantilla de personal 
funcionari de la corporació. 

Decret de 10.10.17 Aprovació provisional de la llista d’aspirants admesos i 
exclosos per participar en el procés selectiu d’una plaça 
d’administratiu (codi 13 F) de la plantilla de personal 
funcionari de la corporació. 

Decret de 10.10.17 Aprovació provisional de la llista d’aspirants admesos i 
exclosos per participar en el procés selectiu d’una plaça de 
tècnic superior d’administració general la plantilla de 
personal funcionari de la corporació. 

 
 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
9. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
 
Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen a 
continuació: 
 
Resolució de 30.08.2017 Incoació de l’expedient de modificació del contracte de servei 

de menjador de les escoles rurals de la comarca del Ripollès. 
Resolució de 05.09.2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de 

neteja de clavegueram i instal·lacions de sanejament del CEE 
Dr. Ramon Surinyach i del Tomàs Raguer, a l’Ajuntament de 
Ripoll. 

Resolució de 05.09.2017 Aprovació de la liquidació per la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal·lacions de sanejament, del CEE 
Dr. Ramon Surinyach i del Tomàs Raguer, atorgat a 
l’Ajuntament de Ripoll. 

Resolució de 05.09.2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal·lacions de sanejament de la 
zona de Comforsa del municipi de Campdevànol, a 
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l’Ajuntament de Campdevànol. 
Resolució de 05.09.2017 Aprovació de la liquidació per la utilització del servei de 

neteja de clavegueram i instal·lacions de sanejament, de la 
zona de Comforsa del municipi de Campdevànol, atorgat a 
l’Ajuntament de Campdevànol. 

Resolució de 08.09.2017 Autoritzar, disposar la despesa i ordenar el pagament de les 
factures contingudes en la relació F/2017/34 d’import 
13.225,20 € i que conté 17 factures. 

Resolució de 08.09.2017 Aprovar l'expedient de transferència de crèdits en la forma i 
contingut que es detalla. 

Resolució de 08.09.2017 Incoar la tramitació de l’expedient de modificació de crèdits 
per fer front a les despeses que s’ha d’assumir. 

Resolució de 13.09.2017 Atorgar d’un permís puntual d’abocament d’aigües residuals 
ala depuradora de Ripoll-Campdevànol, al representant de 
l’empresa Rentamatic, SC, del municipi de Ripoll. 

Resolució de 13.09.2017 Atorgament d’un permís puntual i aprovació de la liquidació 
per la utilització del servei de neteja de clavegueram i 
instal·lacions de sanejament al representant de la finca del 
carrer Pare Francesc Colí, 9 de Ripoll. 

Resolució de 14.09.2017 Ordenar el pagament de la liquidació i quitança dels 
treballadors de la corporació que es relacionen i un ajut en 
concepte de pràctiques curriculars a l’alumne que es 
relaciona. 

Resolució de 15.09.2017 Atorgar d’un permís puntual d’abocament d’aigües residuals a 
la depuradora de Ripoll-Campdevànol, al representant de 
l’empresa Labplast, SL, del municipi de Campdevànol. 

Resolució de 18.09.2017 Atorgar d’un permís puntual d’abocament d’aigües residuals a 
la depuradora de Ripoll-Campdevànol, al representant de 
l’empresa Carns de Confiança, SL, del municipi de 
Campdevànol. 

Resolució de 18.09.2017 Atorgament d’un permís puntual i aprovació de la liquidació 
per la utilització del servei de neteja de clavegueram i 
instal·lacions de sanejament al representant de la Comunitat 
de propietaris del carrer Guardiola, 20, de Molló. 

Resolució de 18.09.2017 Atorgament d’un permís puntual i aprovació de la liquidació 
per la utilització del servei de neteja de clavegueram i 
instal·lacions de sanejament al representant de l’establiment 
SF Integrals Girona, SL, de Ripoll. 

Resolució de 18.09.2017 Atorgament d’un permís puntual i aprovació de la liquidació 
per la utilització del servei de neteja de clavegueram i 
instal·lacions de sanejament al representant del Refugi Coll de 
Merolla, de Gombrèn. 

Resolució de 18.09.2017 Atorgament d’un permís puntual i aprovació de la liquidació 
per la utilització del servei de neteja de clavegueram i 
instal·lacions de sanejament al representant del Consorci 
Ripollès Desenvolupament, de Ripoll. 

Resolució de 18.09.2017 Atorgament d’un permís puntual i aprovació de la liquidació 
per la utilització del servei de neteja de clavegueram i 
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instal·lacions de sanejament al representant de la finca del 
carrer Roc de la Guilla, 2 de la Urbanització el Castell, de 
Campdevànol. 

Resolució de 18.09.2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal·lacions de sanejament de 
l’alberg Ruta del Ferro, a l’Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses. 

Resolució de 18.09.2017 Aprovació de la liquidació per la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal·lacions de sanejament, de 
l’alberg Ruta del Ferro, atorgat a l’Ajuntament de Sant Joan 
de les Abadesses. 

Resolució de 18.09.2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal·lacions de sanejament del CEE 
Dr. Ramon Surinyach i del Tomàs Raguer, a l’Ajuntament de 
Ripoll. 

Resolució de 18.09.2017 Aprovació de la liquidació per la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal·lacions de sanejament, del CEE 
Dr. Ramon Surinyach i del Tomàs Raguer, atorgat a 
l’Ajuntament de Ripoll. 

Resolució de 18.09.2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal·lacions de sanejament de les 
Marrades del municipi de Molló, a l’Ajuntament de Molló. 

Resolució de 18.09.2017 Aprovació de la liquidació per la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal·lacions de sanejament, de les 
Marrades del municipi de Molló, atorgat a l’Ajuntament de 
Molló. 

Resolució de 22.09.2017 Autoritzar a l’Ateneu de la Música i les Arts del Ripollès per 
a la contractació dels professors que es relacionen. 

Resolució de 25.09.2017 Descomptar l’import de 0,52 cèntims de la nòmina a la 
treballadora de la corporació que es relaciona. 

Resolució de 25.09.2017 Descomptar l’import de 0,01 cèntims de la nòmina al 
treballador de la corporació que es relaciona. 

Resolució de 25.09.2017 Ordenar el pagament dels endarreriments que es relacionen 
per un import de 3.440,02 €. 

Resolució de 25.09.2017 Ordenar el pagament de la nòmina del mes de setembre, amb 
efectes del dia 25 d’agost per import de 51.608,37 euros. 

Resolució de  29.09.2017 Elaboració de la memòria valorada per a la instal·lació  de 
comptadors en alta al municipi d’Ogassa per un import de 
381,15 €. 

Resolució de 29.09.2017 Elaboració de la modificació puntual núm. 2 del POUP sector 
“casa de la telefònica” a la plaça Baronia de Planoles, que 
ascendeix a un total de 1.361,25 €. 

Resolució de 29.09.2017 Elaboració de la memòria valorada  per a la millora i 
condicionament de camins públics municipals de Vallfogona 
de Ripollès, que ascendeix a un total de 326,70 €. 

Resolució de 29.09.2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal·lacions de sanejament al 
representant del Mas Villarons del municipi de les Llosses. 
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Resolució de 29.09.2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal·lacions de sanejament al 
representant de la comunitat de propietaris del carrer Moisés 
Torrents núm. 2, del municipi de Gombrèn. 

Resolució de 29.09.2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal·lacions de sanejament al 
propietari de la finca situada al carrer La Devesa Nova, 283, 
de la Urbanització de Font Rubí, al municipi de Camprodon. 

Resolució de 29.09.2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal·lacions de sanejament a la 
representant de la comunitat de propietaris del carrer Josep 
Maria Pellicer núm. 16-18, del municipi de Ripoll. 

Resolució de 29.09.2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal·lacions de sanejament a la 
representant del Mas La Font, del municipi de les Llosses. 

Resolució de 29.09.2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal·lacions de sanejament a la 
representant de la finca situada a la plaça Clavé núm. 6 del 
municipi de Ripoll. 

Resolució de 29.09.2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal·lacions de sanejament al 
representant del Mas El Querol, del municipi de 
Campdevànol. 

Resolució de 29.09.2017 Bonificació de la taxa de l’Escola Comarcal de Música del 
Ripollès als alumnes que es relacionen. 

Resolució de 02.10.2017 Incoació la tramitació de l’expedient de modificació de crèdits 
que permeti dotar la partida pressupostària 
45.3370.22609”activitats de joventut-pla comarcal de 
joventut”, de dotació suficient per executar les actuacions 
detallades en el conveni. 

Resolució de 04.10.2017 Incoar la tramitació de l’expedient per a la contractació dels 
serveis de dinamització externa degut a la baixa laboral de la 
tècnica de joventut de la Vall de Ribes. 

Resolució de 06.10.2017 Autoritzar, disposar la despesa i ordenar el pagament de les 
factures contingudes en la relació F/2017/38 d’import 
28.223,33 € i que conté 35 factures. 

Resolució de 09.10.2017 Incoar la tramitació de l’expedient de modificació de crèdits 
per dotar l’aplicació pressupostària de despeses veterinàries. 

 
 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
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10.PRECS I PREGUNTES 
 
No n’hi ha. 
 
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 
 
 


