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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 08/2017 
 
 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts 18 d’abril de 2017 
Hora d’inici:  19:12 hores 
Hora d’acabament: 19:40 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 
   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 conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 

Ripollès i l’Ajuntament de Campdevànol pel desenvolupament del projecte 
de brigades joves. 

3. Proposta d’obertura de la convocatòria per a l’atorgament dels ajuts 
individuals de desplaçament 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. Aprovació inicial del projecte constructiu per a la millora de la 
deshidratació de fangs de l’EDAR de Ripoll. 

5. Modificació del contracte del servei de gestió de l’Escola Comarcal de 
Música del Ripollès. 
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6. Aprovació de factures i certificacions d’obres: 
6.1 Aprovació de factures. 

7. Mocions d’urgència: 
 

 
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 4 d’abril de 
2017, sense cap esmena. 
 
 
2. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE 
CAMPDEVÀNOL PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE DE 
BRIGADES JOVES 
 
Vista la minuta del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès 
i  l’Ajuntament de Campdevànol per al desenvolupament del projecte de brigades 
joves; 
 
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 Campdevànol per al 
desenvolupament del projecte de brigades joves, el qual  és del contingut literal 
següent: 
 
“Conveni de col∙laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Campdevànol per 
al desenvolupament del projecte de brigades joves, any 2017 
 
 
Ripoll, ___ de ________ de 2017 
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REUNITS 
 
D’una banda, 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 senyora 
Marta Arxé i Llagostera i de l’altra,  
 
La senyora DOLORS COSTA MARTÍNEZ, primera tinenta d’Alcaldia de l’Ajuntament de 
Campdevànol, qui actua en representació d'aquesta corporació en virtut de l'article 21.1.b de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 53 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, 
expressament facultada per aquest acte per acord de ____________de data ___________ de ..... de 
2017, assistida per la secretària senyora Núria Charques i Grífols, 
 
     MANIFESTEN 
 
I.- L’Ajuntament de Campdevànol i el Consell Comarcal del Ripollès han aprovat un conveni de 
col∙laboració per a la contribució al cofinançament del Servei de Joventut Comarcal, per l’any 2017.  
D’entre els serveis de joventut sol∙licitats per l’Ajuntament de Campdevànol hi ha el servei de 
“brigades joves” , recollit en l’annex 5 del conveni esmentat. 
 
En aquest annex s’estableixen les obligacions del Consell Comarcal i de l’Ajuntament de Campdevànol, 
pel què fa a la gestió, planificació i tramitació del procés de selecció i contractació dels joves per part 
de la subàrea de Joventut del Consell Comarcal del Ripollès, així com dur a terme les accions que 
siguin necessàries per a la seva execució, inclòs el seguiment laboral i la formació dels joves 
seleccionats.  
 
Aquesta gestió té un cost de mil vuit-cents euros (1.800€) per l’Ajuntament de Campdevànol. 
 
 
II.- L’Ajuntament de Campdevànol, ha constatat que hi ha una demanda de joves del seu municipi per 
poder accedir a la seva primera experiència en el món laboral, i ha previst el finançament necessari per 
tirar endavant un projecte de brigades joves durant l'estiu del 2017. En concret es preveu la 
contractació de 5 joves. 
 
III.- L'Ajuntament de Campdevànol considera d'interès general desenvolupar el projecte de brigades 
joves en el seu municipi, després de l’experiència de l’any passat. L’objectiu del projecte és que els seus 
joves aconsegueixin l’èxit en la seva transició laboral, es conscienciïn de la situació laboral del mercat 
de treball i es responsabilitzin de les tasques que hauran de desenvolupar en el projecte.  
 
D’acord amb aquests antecedents, ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal per atorgar 
aquest document, i  
 
 
 
 
     CONVENEN 
 
Primer. – Aquest conveni té per objectiu establir la línia de col∙laboració i el suport sol∙licitat per 
l’Ajuntament de Campdevànol en el desenvolupament d’aquesta iniciativa de brigades joves, durant 
l’estiu del 2017. 
 
Segon. – El Consell Comarcal del Ripollès realitzarà les tasques de procediment administratiu de 
selecció i contractació d'aquests joves. En concret es preveu la contractació de 5 joves per aquest any 
2017. El cost de l’elaboració de cada nòmina és de tretze euros (13€) + IVA, i el salari i la seguretat 
social de cada jove, segons el seu lloc de treball, és el següent: 
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Tercer.- L’Ajuntament de Campdevànol assumirà el cost de la totalitat de retribucions salarials, i el 
cost de la seguretat social de les 5 persones que es contractin. Així mateix, l’Ajuntament assumirà el 
cost del servei de confecció de nòmines, que ascendeix a 13 € per mes i nòmina.  L’Ajuntament de 
Campdevànol pagarà al Consell Comarcal del Ripollès la suma de tots aquests imports dins del termini 
dels 30 dies següents a la recepció de la liquidació definitiva del servei. 
 
Quart.- La subàrea de Joventut del Consell Comarcal del Ripollès, a través del seu  personal, executarà 
el projecte objecte d’aquest conveni durant l’exercici 2017, d'acord amb el cofinançament pactat. 
 
Cinquè.- Aquest conveni serà vigent des de la data que consta a l’encapçalament fins el 31 de desembre 
de 2017.  
 
Sisè.- Aquest conveni es pot prorrogar com a màxim durant tres anys més. La pròrroga requerirà 
adoptar el corresponent acord, amb un mes d’antelació a la data de finalització de la vigència del 
conveni.  
 
Setè.- Seran causes de resolució d’aquest conveni, les següents: 
 

- Els transcurs del seu període de vigència sense que se n’hagi acordat la pròrroga. 
- L’acord unànime de les parts. 
- L’incompliment dels acords i compromisos assumits per qualsevol de les parts. 
- Per decisió judicial declaratòria de la nul∙litat del conveni. 

 
Vuitè- En un primer moment, les parts es comprometen a resoldre de forma amistosa les possibles 
controvèrsies que es puguin originar en la interpretació o aplicació d’aquest Conveni. En el supòsit de 
divergències en l'aplicació o interpretació del conveni que no puguin resoldre's de comú acord, serà 
l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu el competent per a la seva resolució. 
 
I com a prova de conformitat, les parts signen per duplicat exemplar i a un sol efecte en el lloc i la data 
que s’esmenten a l’encapçalament.” 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Campdevànol, a l’efecte 
corresponent. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a l’àrea de Serveis a les 
Persones, juntament amb una còpia dels convenis. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura del conveni. 
 

RETRIBUCIONS GRUP C2 
ENTRADA  

        

LLOC SALARI 
PAGA 
EXTRA VACANCES 

COTITZ 
ASSEG SS INDEMNITZACIÓ TOTAL 

1 suport 
recepció, 
turisme…. 539,71 91,43 44,98 7,20 € 223,79 € 20,99 920,90 € 
4 peons 
brigada 539,71 91,43 44,98 7,20 € 258,29 € 20,99 3.821,62 € 

      TOTAL 4.742,52 € 
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En president comenta que finalment hi ha 2 municipis que faran brigades joves, 
aquests municipis són Campdevànol i Camprodon. 
 
 
3. PROPOSTA D’OBERTURA DE LA CONVOCATÒRIA PER A 
L’ATORGAMENT DELS AJUTS INDIVIDUALS DE DESPLAÇAMENT 
ADREÇATS A L’ALUMNAT D’ENSENYAMENT OBLIGATORI I DE 
SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL DE LA COMARCA DEL 
RIPOLLÈS PER AL CURS 2017-2018 
 
I.- El Decret 161/1996, de 14 de maig (DOGC núm. 2208, de 20.5.1996) regula el 
servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat  
d’educació obligatòria. 
 
L’article 1 estableix que la finalitat del servei escolar de transport és facilitar el 
desplaçament gratuït a l’alumnat d’educació obligatòria que hagi d’escolaritzar-se 
fora del seu municipi de residència en un centre proposat pel Departament 
d’Ensenyament. 
 
L’article 2.3 determina que, quan no sigui possible l’establiment del servei escolar 
de transport en la modalitat de transport discrecional amb reiteració d’itinerari o en 
la modalitat de transport públic regular de viatgers (en endavant, servei escolar de 
transport col·lectiu), s’establiran ajuts individuals de desplaçament a les famílies. 
 
La Disposició addicional primera contempla la possibilitat que, en determinades 
circumstàncies, es puguin concedir ajuts a l’alumnat que hagi de cursar el segon 
cicle d’educació infantil fora del seu municipi de residència i a l’alumnat 
d’educació obligatòria que hagi de desplaçar-se a centres docents del mateix 
municipi però distants del seu lloc de residència. 
 
II.- El Consell de Govern, en la seva sessió de data 17 de maig de 2016, va aprovar 
el Conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya  i el Consell Comarcal del Ripollès, relatiu a la delegació de 
competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de 
menjador. Aquest acord fou ratificat pel Ple de data 21 de març de 2017. El 
conveni fou subscrit per ambdues parts en data 6 de juny de 2016. 
 
La Clàusula Primera d’aquest Conveni disposa que el Consell Comarcal del 
Ripollès assumeix en el seu àmbit territorial, la competència delegada pel 
Departament d'Ensenyament de la gestió del servei escolar de transport, així com 
dels ajuts individuals per desplaçament d'acord amb la normativa vigent, en els 
termes establerts en el propi conveni. 
 
La Clàusula Segona estableix que el Consell Comarcal del Ripollès podrà assignar 
un ajut individual als alumnes desplaçats, per tal d'assegurar el trasllat dels escolars 
als centres on han estat matriculats, d'acord amb el procediment assenyalat a la 
normativa vigent, i a les instruccions que pugui establir el Departament 
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d'Ensenyament en aquesta matèria. El Consell Comarcal haurà de comunicar als 
Serveis Territorials d'Ensenyament els ajuts individuals concedits. 
 
En el cas del servei escolar de transport no obligatori, el Departament 
d'Ensenyament estableix una aportació diària obligatòria per alumne, que fixa per a 
cada curs escolar i que es quantifica d'acord amb el nombre d'usuaris d'aquest 
servei. 
 
Correspon al Consell Comarcal el possible atorgament d'ajuts de desplaçament, 
d'acord amb les disponibilitats pressupostàries, i segons els criteris que determini el 
Departament d'Ensenyament. 
 
III.- Per acord del Ple de data 15 de juliol de 2014 es van aprovar les Bases 
reguladores per atorgar ajuts individuals de desplaçament a l’alumnat 
d’ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil de la comarca del 
Ripollès, actualment vigents. Aquestes bases es van publicar íntegrament al Butlletí 
oficial de la província de Girona núm. 171, de data 8 de setembre de 2014. 
 
El Ple, en la seva sessió de data 17 de maig de 2016, va ratificar l’acord adoptat pel 
Consell de Govern en la seva sessió de data 19 d’abril de 2016, pel qual va aprovar 
la modificació d’aquestes bases. Aquesta modificació es va publicar al Butlletí 
oficial de la província de Girona núm. 78, de data 25 de d’abril de 2016. 
 
Aquestes bases són les actualment vigents, però esdevé necessari procedir a 
l’obertura de la convocatòria dels ajuts individuals de desplaçament corresponents 
al curs 2017-18. 
 
IV.- Els articles 118 i 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, estableixen l’objecte que han 
de tenir les subvencions i el contingut de les bases que regulen la seva concessió. 
També regulen el procediment d’aprovació d’aquestes bases i fixen que el Ple és 
l’òrgan competent per aprovar-les. 
 
V.- El Ple en la seva sessió de data 8 de setembre de 2015 va delegar en el Consell 
de Govern totes les competències que de conformitat amb la legislació vigent 
fossin delegables i que no haguessin estat delegades expressament en un altre 
òrgan. Aquest acord fou publicat al Butlletí oficial de la província de Girona núm. 
186, de data 25 de setembre de 2015. 
 
El Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords següents: 
 
Primer. Obrir la convocatòria per atorgar ajuts individuals de desplaçament a   
l’alumnat d’ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil de la 
comarca del Ripollès, corresponent al curs escolar 2017/2018. El termini per poder 
sol·licitar aquests ajuts s’iniciarà l’endemà de la data de la publicació al Bulletí 
Oficial de la província de Girona, de l’anunci d’aquesta convocatòria i finalitzarà el 
dia 31 de maig de 2017.  
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Les sol·licituds es podran presentar a la seu del Consell Comarcal del Ripollès o al 
centre escolar on l’alumne/a estigui matriculat. També es podran presentar per 
correu ordinari o via telemàtica al Consell Comarcal. 
 
Segon. Publicar aquest acord a la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(BDNS), al Butlletí Oficial de la província de Girona, al tauler d’anuncis de la 
corporació, i a la pàgina web del Consell.  
 
Tercer. Comunicar aquest acord als centres escolars i a les corresponents AMPAs 
de la comarca del Ripollès.  
 
 
4. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA 
MILLORA DE LA DESHIDRATACIÓ DE FANGS DE L’EDAR DE 
RIPOLL 
 
El president proposa deixar aquest punt sobre la taula, i el Consell de Govern ho 
aprova per unanimitat. 
 
 
5. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE GESTIÓ DE 
L’ESCOLA COMARCAL DE MÚSICA DEL RIPOLLÈS 
 
Antecedents de fet: 
 
En data 13 de març de 2017, el director de l’Escola Comarcal de Música ha 
presentat un escrit i documentació complementària, mitjançant els quals exposa 
que durant el primer trimestre s’han produït una sèrie d’alteracions a la baixa i a 
l’alça de les hores inicialment previstes de prestació del servei per part d’una sèrie 
de professors. Aquestes alteracions del còmput d’hores setmanals a prestar per 
determinats professors es compensa amb les d’altres professors, excepte en un cas. 
Efectivament, hi ha una professora que durant el primer trimestre del curs, arrel de 
l’increment d’alumnes, ha prestat 90 hores de més, respecte les inicialment 
previstes. 
 
En data 3 d’abril de 2017, la cap de l’Àrea de Cooperació Municipal i de l’Àrea de 
Serveis a les Persones, ha emès un informe favorable a autoritzar  que aquesta 
professora incrementi la prestació de serveis inicialment prevista amb 90 hores, 
durant el primer trimestre del curs 2016-17 i a satisfer l’import de 1.530 € a 
l’Associació Ateneu de la Música i les Arts del Ripollès, en concepte d’aquest 
increment, un cop aplicat el preu de 17 €/hora, corresponent al cost hora de la 
professora esmentada. 
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Fonaments de Dret: 
 
I. El contractista, en compliment del que disposa la clàusula 20.8 del plec de 
clàusules administratives, que formen part del contracte, ha subrogat el personal 
que figura en els propis plecs, en les condicions laborals que s’hi indiquen. 
 
Durant la vigència del contracte, el contractista no podrà modificar el nombre de 
personal assignat, ni les seves retribucions, ni el seu horari i organització, sense la 
prèvia i expressa autorització de l’òrgan de contractació, com disposa la clàusula 
20.9 dels plecs. 
 
La clàusula 7 del plec de prescripcions tècniques determina que la plantilla de 
personal adscrita a la prestació del servei serà com a mínim la que garanteixi cobrir 
amb qualitat l'oferta educativa de l'escola i la clàusula 10 estableix que 
l’adjudicatari haurà de contractar el personal necessari, amb titulació suficient, per 
al bon funcionament dels ensenyaments que imparteix l'escola, en funció del 
número d'alumnes, i estar al corrent de les obligacions legals, laborals i fiscals. 
 
És evident doncs que la modificació del contracte laboral de la professora de 
referència, amb motiu de l’increment del nombre d’alumnes, no només constitueix 
una obligació contractual sinó que, a més, respon a una causa d’interès públic. 
 
La clàusula 25 del plec de clàusules administratives i l'article 107 TRLCSP, 
estableixen que durant la seva vigència, el contracte només es podrà modificar per 
raons d'interès públic, tot justificant-ho en l'expedient i sense que s'alterin les 
condicions essencials de la contractació.  
 
II. Consta a l’expedient l’informe de la Secretaria que conclou que aquesta 
modificació està degudament justificada en l’expedient, no altera les condicions 
essencials del contracte i que, fins i tot en el cas que es reiterés durant els 3 
trimestres lectius del curs 2016-17, el seu cost està molt per sota del 10% del preu 
del contracte, que constitueix el límit de les modificacions contractuals no previstes 
en la documentació que regeix la contractació. 
 
III. De conformitat amb allò que disposen els articles 211 del TRLCSP i 109 a) del 
Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, disposen que en els 
procediments que s'instrueixin per a la interpretació, modificació i resolució del 
contracte ha de donar-se audiència al contractista. 
 
L’òrgan competent per aprovar la resolució és el Consell de Govern per delegació 
del Ple en sessió celebrada en data de 8 de setembre de 2015 i publicat al BOP de 
Girona núm. 186, de data 25 de setembre de 2015. 
 
Hi ha consignació pressupostària a la partida 2017.44.3261.22799. 
 
El Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords següents: 
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Primer. Autoritzar la modificació del contracte del servei de gestió de l’Escola 
Comarcal de Música del Ripollès, consistent en un increment de 90 hores durant el 
primer trimestre lectiu, a un preu de 17 €/hora, que ascendeix a un total de 1.530 €. 
 
Aquest acord està supeditat a l’informe favorable de la Intervenció.  
 
Segon. Atorgar a l’Associació Ateneu de la Música i les Arts dels Ripollès un 
termini de 10 dies naturals, a comptar a partir de l’endemà de la notificació 
d’aquest acord, per formular les al·legacions que estimi pertinents. 
 
Tercer. Si en el termini d’audiència atorgat a l’efecte, l’interessat no formula cap 
al·legació, l’acte esdevindrà definitiu i es procedirà a l’abonament de l’import de 
1.530 €. 
 
Quart. Comunicar aquest acord a la intervenció i a l’Àrea de Serveis a les persones, 
als efectes oportuns 
 
 
6. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
6.1. 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/2017/10 de 12 d’abril de 2017, adjunta, amb càrrec a les 
diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses del pressupost vigent. 
 
Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a 
l’efecte corresponent. 
 
 
7. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
No se’n presenten. 
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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 22.03.17 Aprovar definitivament la nòmina del mes de febrer i aprovar les 

retencions en concepte de Seguretat Social i renda de les 
persones físiques 

Decret de 23.03.17 Revisió de la resolució de la sol·licitud d’ajut de menjador 
escolar per al curs 2016-2017-Fase 2. 

Decret de 28.03.17 Designar el personal d’aquesta corporació que es relaciona per 
formar part com a membre del tribunal de valoració del procés 
de selecció d’una plaça d’agent de policia local de l’Ajuntament 
de Ribes de Freser. 

Decret de 28.03.17 Denegar a l’alumne que es relaciona la sol·licitud d’ajut de 
menjador escolar per al curs 2016-2017 (fase 7) 

Decret de 29.03.17 Contracte menor de serveis per al manteniment de l’equip 
d’alimentació elèctrica ininterrompuda per a l’equip UPS-10.000 
NX (30’) 

Decret de 29.03.17 Atorgament de subvenció a l’Ajuntament de Sant Pau de 
Segúries per a la cooperació cultural en l’aplec comarcal 
sardanista. 

Decret de 29.03.17 Atorgament a diversos ajuntaments de la comarca de 
subvencions nominatives de concessió directa. 

Decret de 31.03.17 Decret provisional d’admesos i exclosos en el procés de selecció 
d’un/a tècnic/a comarcal de joventut. 

Decret de 03.04.17 Designar el personal d’aquesta corporació que es relaciona per 
formar part com a membre del tribunal de valoració del procés 
de selecció d’un funcionari interí, arquitecte municipal, de 
l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries. 

Decret de 04.04.17 Adjudicació del 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 07.04.17 Requerir a la titular de la casa de colònies Llar de Sant Pau de 
Segúries, per tal que en el termini de 3 mesos, esmeni les 
deficiències de la part expositiva del decret. 

Decret de 08.04.17 Contracte menor de serveis per a l’edició del tríptic informatiu 
del servei “Anem de festa amb bus”, per a l’any 2017. 

Decret de 11.04.17 Decret definitiu d’admesos i exclosos en el procés de selecció 
d’un/a tècnic/a comarcal de joventut. 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
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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 23.03.2017 Ordenar el pagament de la nòmina del mes de març, amb 

efectes del dia 25 de març. 
Resolució de 29.03.2017 Acceptar l’encàrrec de l’ajuntament de Gombrèn per a  

l’elaboració de l’informe de seguiment del PAES, inclòs en la 
convocatòria de la subvenció “del Pla a l’acció 2017” que 
ascendeix un total de 800 €. 

Resolució de 30.03.2017 Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Planoles per a 
l’elaboració de la memòria valorada per a fer el passeig des de 
la zona de l’aparcament de l’Alberg Pere Figuera fins el Pont 
de Nevà, que ascendeix a un total de 598,95 €. 

Resolució de 05.04.2017 Atorgament d’un permís anual d’abocament d’aigües 
residuals amb camió cisterna de Vigfa Residus, SLU. 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
10. PRECS I PREGUNTES 
 
El president explica els temes següents: 
 

- El proper dilluns, dia 24 d’abril, està prevista l’entrega de premis Joan 
Triadú. S’ha preparat una festa molt maca, amb música. 

- Estem pendents de la resolució del Tribunal de Contractació en relació al 
contracte de recollida d’escombraries. 

- El període de subvencions encara està obert. S’han presentat diverses 
sol·licituds. 

- S’ha resolt la substitució de la tècnica de joventut. Demà es publicarà. 
- El FEDER també està pendent de resolució. 
- S’ha enviat una carta als ajuntaments per si volen demanar que el servei de 

consum es presti als respectius municipis. 
- Està pendent de determinar el romanent de Tresoreria. 
- Es farà una nova licitació dels mitjans de comunicació. Desapareix el 

19x19. L’Agustí considera que aquest programa no se’l mira ningú. 
Alternativament farem unes càpsules d’1 minut d’informació del Consell 
Comarcal. Se’n faran dues a la setmana. Es contractarà ràdio, premsa 
escrita, bànner i publicitat. El preu màxim del concurs serà aproximadament 
de 20.000 €. 

- El dilluns desprès dels premis Joan Triadú, tindrà lloc una reunió a 
l’Ajuntament d’Ogassa, per explicar a la resta de membres del Ple la versió 
del Consell Comarcal. L’alcalde també demana que se l’acompanyi a 
Governació, cosa que ja es farà. 
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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 
 


