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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 12/2017 
 
 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts 20 de juny de 2017 
Hora d’inici:  17:15 hores 
Hora d’acabament: 17:40 hores 
Règim de la sessió: Ordinària 
 
Assistents: President:  Sr. Joan Manso i Bosoms  

 
 President:  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 de la tramitació de l’expedient, del plec de clàusules 

administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques que regulen 
la contractació mitjançant procediment obert amb diversos criteris 
d’adjudicació, del servei escolar de menjador de l’escola Mare de Déu de 
Núria de Ribes de Freser. 

3. Aprovació de la tramitació de l’expedient, del plec de clàusules 
administratives i tècniques que regulen la contractació mitjançant 
procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació del servei de la gestió 
de l’Escola Comarcal de Música del Ripollès. 

4. Aprovació de la tramitació de l’expedient, del plec de clàusules 
administratives i tècniques que regulen la contractació mitjançant 
procediment obert amb únic criteri d’adjudicació, el preu més baix, del 
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contracte de serveis de transport i tractament dels lixiviats de l’abocador 
comarcal Ripollès-3. 

5. Pròrroga del contracte de concessió del servei públic d'explotació, 
conservació i manteniment de sistemes de sanejament de la comarca del 
Ripollès. 

6. Aprovació del preu públic per a l’activitat Trobada de la Gent Gran del 
Ripollès. 

7. Aprovació de l’Addenda de modificació del Conveni de col·laboració entre 
el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Consell Comarcal del 
Ripollès per a la realització d’actuacions en la xarxa de camins. 

8. Aprovació de factures i certificacions d’obres. 
9. Mocions d’urgència: 

9.1. Aprovació de la revisió de preus del contracte d’arrendament de part de 
la finca Baups. 

 
Control de l’Acció de Govern 

 
10. Donar compte dels decrets de Presidència. 
11. Donar compte de les resolucions de Gerència. 
12. 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 6 de juny de 
2017, sense cap esmena. 
 
 
2. APROVACIÓ DE LA TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT, DEL PLEC DE 
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DEL PLEC DE 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGULEN LA CONTRACTACIÓ 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ, DEL SERVEI ESCOLAR DE MENJADOR DE 
L’ESCOLA MARE DE DÉU DE RIBES DE FRESER 
 
La Cap de l’Àrea de Serveis a les Persones en data 2 de juny de 2017, ha emès 
informe sobre la necessitat de contractar el servei de menjador de l’escola Mare de 
Déu de Núria de Ribes de Freser, ja que el contracte vigent fou subscrit en data 11 
d’agost de 2014 i la seva vigència, incloses les pròrrogues, finalitza quan s’acabi el 
curs 2016-2017. Aquest informe conclou que cal iniciar el corresponent 
procediment de contractació per tal de garantir que, a l’inici del curs 2017-2018, el 
servei escolar de menjador no quedi interromput. 
 
La Gerència ha dictat resolució de data 7 de juny de 2017 sobre la 
necessitat d’incoar l’expedient de contractació del servei escolar de 
menjador de l’escola Mare de Déu de Núria de Ribes de Freser. 
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S’han redactat el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions 
tècniques que regulen la contractació mitjançant procediment obert amb diversos 
criteris d’adjudicació, del contracte del servei escolar de menjador de l’escola 
Mare de Déu de Núria de Ribes de Freser. 
 
Consta a l’expedient l’informe emès per la secretaria i la intervenció, de data 8 de 
juny de 2017 el qual és favorable al contingut dels plecs redactats. 
 
La intervenció ha emès informe de data 16 de juny de 2017, sobre la disponibilitat 
pressupostària amb càrrec a la partida 2017.44.3261.22799. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 110 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, un cop completat l’expedient, l’òrgan competent l’ha d’aprovar, 
juntament amb la despesa i s’ha d’iniciar el procediment d’adjudicació, amb 
l’aprovació dels plecs. 
 
El Consell de Govern és l’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest contracte, en 
virtut del decret de Presidència dictat en data 3 de setembre de 2015. 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. Aprovar la tramitació de l’expedient de contractació i el procediment 
d’adjudicació per procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, del 
contracte del servei escolar de menjador de l’escola Mare de Déu de Núria de 
Ribes de Freser. 
 
Segon. Aprovar el Plec de clàusules econòmiques administratives i el plec de 
prescripcions tècniques del procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, 
del contracte del servei escolar de menjador de l’escola Mare de Déu de 
Núria de Ribes de Freser. 
 
Tercer. Autoritzar la despesa de 67.374,46 €/any, més 4.502,39 €, corresponent a 
l’IVA, resultant un import total de 71.876,85 €/any (SETANTA UN MIL VUIT-
CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS), IVA 
inclòs, per curs escolar, i amb les dades i previsions que per a l’oferta econòmica 
preveu el plec. 
 
L’IVA que s’aplica a totes les partides en les quals es desglossa el preu és el 10%, 
excepte en el cas del preu del personal d’atenció a l’alumnat (monitoratge) i el seu 
corresponent benefici empresarial, que n’estan exempts. El preu total màxim 
exempt d’IVA és de 22.350,58 €/any. 
 
Quart. Adoptar el compromís de consignar la dotació pressupostària suficient en el 
pressupost de les properes tres anualitats, per fer front a la resta del contracte. 
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Cinquè. Convocar el 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 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. 
 
 
3. APROVACIÓ DE LA TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT, DEL PLEC DE 
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DEL PLEC DE 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGULEN LA CONTRACTACIÓ 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ, DEL SERVEI DE GESTIÓ DE L’ESCOLA 
COMARCAL DE MÚSICA DEL RIPOLLÈS 
 
La Cap de l’Àrea de Serveis a les Persones en data 30 de maig de 2017, ha emès 
informe sobre la necessitat de contractar la gestió de l’Escola Comarcal de Música 
del Ripollès, ja que el contracte vigent fou subscrit en data 29 d’agost de 2016 i la 
seva vigència finalitza el dia 31 d’agost de 2017. Aquest informe conclou que cal 
iniciar el corresponent procediment de contractació per tal de garantir que, a l’inici 
del curs 2017-2018, el servei de gestió de l’Escola Comarcal de Música del 
Ripollès no quedi interromput. 
 
La Gerència ha dictat resolució de data 9 de juny de 2017 sobre la 
necessitat d’incoar l’expedient de contractació del servei de gestió de l’Escola 
Comarcal de Música del Ripollès. 
 
S’ha redactat el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions 
tècniques  que regulen la contractació mitjançant procediment obert amb diversos 
criteris d’adjudicació, del contracte del servei de gestió de l’Escola Comarcal de 
Música del Ripollès. 
 
Consta a l’expedient l’informe emès per la Secretaria i la Intervenció, de data 16 de 
juny de 2017 el qual és favorable al contingut dels plecs redactats. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 110 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, un cop completat l’expedient, l’òrgan competent l’ha d’aprovar, 
juntament amb la despesa i s’ha d’iniciar el procediment d’adjudicació, amb 
l’aprovació dels plecs. 
 
El Consell de Govern és l’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest contracte, en 
virtut del decret de Presidència dictat en data 3 de setembre de 2015. Aquesta 
delegació va ser publicada al BOP de Girona número 186, de 25 de setembre de 
2015. 
 
Per tot l’exposat el Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords següents: 
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Primer. Aprovar la tramitació de l’expedient de contractació i el procediment 
d’adjudicació per procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació, del servei 
de gestió de l’Escola Comarcal de Música del Ripollès. 
 
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions 
tècniques del procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, del servei de 
gestió de l’Escola Comarcal de Música del Ripollès. 
 
Tercer. Autoritzar la despesa de 142.933,48 €/any (CENT QUARANTA-DOS MIL 
NOU-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS), 
exempt d’IVA. 
 
Quart. Convocar el procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, del 
servei de gestió de l’Escola Comarcal de Música del Ripollès, mitjançant anunci de 
licitació en el BOP de Girona, pel termini de 15 dies naturals comptadors des de 
l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona. També es 
publicarà l’anunci de licitació a la web del Consell Comarcal del Ripollès 
(www.ccripolles.cat) en l’apartat perfil del contractant. 
 
Cinquè. Les resolucions anteriors estan sotmeses a l’informe de la Intervenció del 
Consell Comarcal sobre disponibilitat pressupostària. 
 
El senyor Josep Coma explica que es treu el concurs només pel curs 17-18. Es 
passa a 142.000 € de despesa. Es reconeix l’aplicació del conveni del sector a tot el 
personal. Hi haurà un increment del 10% de mitjana a tot el professorat. Hi haurà 
més hores de docència perquè hi ha més alumnes. Per primera vagada es preveu el 
lloguer dels instruments. Es podrà deixar durant 3 mesos, però a partir d’aquí s’ha 
de llogar. Es preveu un augment de taxes de l’1,98%. Es fa bonificació per la 
segona persona de la unitat familiar. Els ajuntaments pagaran més pels cursos de 
P4 i P5, concretament es passarà de 15 a 19 €. Alguns ajuntaments consideren 
injust que alguns ajuntaments, pel fet de tenir seu, paguin pels nens d’altres 
municipis. Volen que s’exposi al Consell d’Alcaldes. Estaria bé que cadascú es 
pagués el que correspon. La resta de diners els posa el Consell Comarcal del 
Ripollès. Tot i l’increment de la despesa es va reduint la despesa per la quantitat 
d’alumnes. 
 
 
4. APROVACIÓ DE LA TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT, DEL PLEC DE 
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PLEC DE 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGULEN LA CONTRACTACIÓ 
MITJANÇANT 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 
 
En data 31 de juliol de 2008, l’abocador comarcal va quedar clausurat degut a que 
les obres de clausura estaven finalitzades. 
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En un abocador tot i clausurat van sortint lixiviats, els quals s’han de tractar en un 
gestor autoritzat. 
 
El lixiviat és un residu, que té el codi 190703 en el catàleg Europeu de Residus i té 
la classificació de residu no especial. En el catàleg de residus de Catalunya té el 
codi 190201. 
 
Els lixiviats són conduïts de l’abocador, amb conduccions, sense ser barrejats amb 
aigües no contaminades cap a la bassa que hi ha a la part inferior de l’abocador, on 
antigament hi havia l’estació depuradora de lixiviats. Aquesta bassa és de 600 
metres cúbics. De la bassa surt  una canonada que va fins a peu de carretera, on 
s’han de carregar els lixiviats a un camió cisterna per portar-los a gestionar. 
 
Vist el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques que 
regulen la contractació mitjançant procediment obert amb únic criteri 
d’adjudicació, el preu més baix,  del servei del transport i tractament dels lixiviats 
de l’abocador Ripollès-3; 
 
Atès que per dur a terme aquesta inversió s’ha de procedir a la tramitació i 
resolució de l’expedient de contractació corresponent, amb l’aprovació del plec de 
clàusules administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques i de la 
despesa corresponent, sense major demora que la que imposa la tramitació de 
l’expedient; 
 
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; 
 
Per tot l'exposat, el Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords següents: 
 
Primer. Aprovar la tramitació de l’expedient de contractació i el procediment 
d’adjudicació per procediment obert amb únic criteri d’adjudicació, el preu més 
baix, del contracte de serveis de transport i tractament dels lixiviats de l’abocador 
comarcal Ripollès-3. 
 
Segon. Aprovar el Plec de clàusules econòmiques administratives i el plec de 
prescripcions tècniques del procediment obert amb únic criteri d’adjudicació, el 
preu més baix, del contracte de serveis de transport i tractament dels lixiviats de 
l’abocador comarcal Ripollès-3. 
 
Tercer. Autoritzar la despesa de 38 €/tona, més  3,8 € corresponent al 10% d’IVA, 
resultant un preu unitari màxim de 41,80 €/tona, essent el pressupost màxim anual 
és de 168.644 euros/any, més 16.864,40 € corresponent al 10% d’IVA, i que resulta 
un import de 185.508,40 €/any (CENT VUITANTA-CINC MIL CINC-CENTS 
VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS). 
 
Quart. Convocar el procediment obert amb únic criteri d’adjudicació, el preu més 
baix, del servei de transport i tractament dels lixiviats de l’abocador Ripollès-3, 
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mitjançant anunci de licitació en el BOP de Girona, pel termini de 15 dies naturals 
comptadors des de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona. També es publicarà l’anunci de licitació a la web del Consell Comarcal del 
Ripollès (www.ccripolles.cat) en l’apartat perfil del contractant. 
 
Cinquè. Les resolucions anteriors estan supeditades a l’aprovació de la rectificació 
de  l’Estudi dels costos i dels rendiments dels serveis públics per al manteniment de 
l’abocador controlat Ripollès-3, del tractament i recollida de deixalles i de la 
FORM i d’altres prestacions als municipis de la comarca del Ripollès, per a 
l’exercici econòmic 2017 i a l’aprovació de modificació del pressupost per majors 
ingressos. 
 
El president explica que es va tenir una reunió amb la senyora Marta Subirà i 
sembla que es permetrà l’accés a la planta de l’EDAR de les aigües amb un nivell 
baix d’amoni. 
 
 
5. PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SERVEI 
PÚBLIC D'EXPLOTACIÓ, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE 
SISTEMES DE SANEJAMENT DE LA COMARCA DEL RIPOLLÈS 
 
Vist el contracte de concessió del servei públic d'explotació, conservació i 
manteniment de sistemes de sanejament de la comarca del Ripollès, subscrit entre 
el Consell Comarcal del Ripollès i l'empresa CADAGUA, SA, en data 16 de juny 
de 2003, amb efectes a partir de l'1 de juliol de 2003 i per un termini d'execució i 
de vigència de 10 anys. 
 
El pacte segon del contracte, juntament amb la clàusula 10 del plec regulador de la 
contractació estableixen que el contracte serà prorrogable expressament per 
períodes de 6 mesos fins a un màxim de 2 anys. Únicament en casos de necessitat 
causada per l’interès públic del servei, podrà prorrogar-se la concessió fins a 2 anys 
més, sens perjudici d’allò que resulti del principi d’equilibri financer del contracte. 
Així mateix serà obligatòria pel contractista una pròrroga de 6 mesos si no ha estat 
formalitzada una nova adjudicació del servei abans de la finalització del termini 
contractual o de les seves pròrrogues. 
 
El gerent ha dictat resolució de data 9 de juny de 2017 sobre la necessitat de 
prorrogar el contracte de concessió del servei públic d'explotació, conservació i 
manteniment de sistemes de sanejament de la comarca del Ripollès, per un període 
de 6 mesos més, donat que el Projecte de Llei  pel qual es modifica el Text refós de 
la legislació en matèria d’aigües residuals de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, que està previst que s’aprovi durant el 2017, 
preveu una redefinició del model de sanejament. Aquesta pròrroga permetrà poder 
fer un concurs en el moment que s’hagi descrit quin és el model de gestió dels 
sistemes de sanejament de Catalunya. 
 
La Cap de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat ha emès un informe de data 15 de 
juny de 2017, sobre la necessitat d’executar la pròrroga forçosa contemplada al 
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contracte de concessió del servei públic d'explotació, conservació i manteniment de 
sistemes de sanejament de la comarca del Ripollès, per un període de 6 mesos. 
 
La secretària accidental ha emès informe de data 16 de juny de 2017, sobre la 
necessitat d’executar una pròrroga forçosa i improrrogable de 6 mesos més, en base 
a les previsions dels plecs i la necessitat de garantir la continuïtat de la prestació 
del servei. 
 
La interventora ha emès informe de data 16 de juny de 2017 que acredita la 
disponibilitat pressupostària, amb càrrec a la partida 2017.23.1601.22799.  
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple en sessió 
celebrada en data de 8 de setembre de 2015 i publicades al BOP núm. 186 de 
Girona, de 25 de setembre de 2015, 
 
El Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords següents: 
 
Primer. Prorrogar pel termini de sis mesos el contracte de concessió del servei 
públic d'explotació, conservació i manteniment de sistemes de sanejament de la 
comarca del Ripollès, amb efectes des del dia 1 de juliol de 2017, fins a 31 de 
desembre de 2017. 
 
Segon. Comprometre la quantitat necessària per poder fer front a la pròrroga durant 
l’any 2017, sempre i quan l’Agència Catalana de l’Aigua continuï fent les 
atribucions anuals que cobreixin el cost del servei i fins a l’import màxim 
d’aquestes atribucions. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat i a la 
Intervenció als efectes oportuns. 
 
Quart. Comunicar l’acord al concessionari, i fer-li palès que contra el mateix podrà 
presentar recurs de reposició davant el Ple en el termini d'un mes comptat des de 
l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, o bé recurs contenciós administratiu 
davant la sala contenciosa del Jutjat del Contenciós de Girona en el termini de dos 
mesos comptats també des de l'endemà de la recepció d'aquest acord. 
 
 
6. APROVACIÓ DE L’ESTABLIMENT DELS PREUS PÚBLICS PER A LA 
PRIMERA TROBADA COMARCAL DE GENT GRAN DEL RIPOLLÈS. 
 
Vist el Decret de Presidència de data 13 de juny de 2017 que resol incoar un 
expedient per tal d’establir els preus públics per a participar en la primera trobada 
comarcal del gent gran del Ripollès; 
 
Vist l’article 39.e) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, en el sentit 
que les subvencions i altres ingressos de dret públic per a la prestació de serveis o 
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la realització d’activitats de competència comarcal configuren un dels seus recursos 
financers; 
 
Que l’article 41 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, preveu que les entitats locals 
podran establir preus públics per la prestació dels serveis o la realització 
d’activitats de competència de l’entitat local, sempre que no concorrin cap de les 
circumstàncies següents: 
 
1. Que no siguin de sol·licitud o recepció voluntària pels interessats. 
2. Que no es prestin pel sector privat. 
 
Atès que l’import del preu públic ha de cobrir com a mínim el cost del servei 
prestat o de l’activitat realitzada.  
 
Que quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho 
aconsellin, l’entitat pot fixar preus públics per sota del límit que preveu l’apartat 
anterior. En aquests casos s’han de consignar als pressupostos de l’entitat les 
dotacions oportunes per cobrir la diferència resultant, si n’hi ha. 
 
Que el plenari comarcal en la sessió celebrada el dia de 8 de setembre de 2015 va 
acordar delegar al Consell de Govern totes aquelles competències del Ple que de 
conformitat amb la legislació vigent fossin delegables i no haguessin estat 
delegades expressament a qualsevol altre òrgan, entre les que s’hi inclou la 
d’aprovar l’establiment i modificació dels preus públics.  
 
L’art 49 de la LRBRL regula el procediment al que haurà d’ajustar-se l’aprovació 
de les ordenances i disposa que després de l’aprovació inicial pel Ple, procedirà un 
període d’informació pública i audiència als interessants per un termini mínim de 
trenta dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments. 
 
L’art 3.2 de l’Ordenança Fiscal reguladora dels preus públics de la corporació, 
aprovada el 19 de març de 2013, estableix que l’acord inicial d’aprovació dels 
preus públics es publicarà al Butlletí Oficial de la província de Girona i que si 
durant el termini assenyalat no es formulen reclamacions en contra, l’acord inicial 
esdevindrà definitiu sense necessitat d’adoptar un nou acord al respecte. 
 
D’acord amb l’esmentat, el Consell de Govern per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar l’establiment dels preus públics per a la participació en la primera 
trobada comarcal de gent gran del Ripollès, fixant-los com tot seguit es detalla: 
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PREU

CONCEPTE PÚBLIC

UNITARI

Inscripció per a residents als pobles de Ribes de Freser i Queralbs 20,00 €

Inscripció per a residents a la resta de pobles de la comarca 25,00 €

 
 
Segon.  Exposar al públic el present acord pel termini de 30 dies hàbils, a través 
d’edictes que s’inseriran en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler 
d’edictes del Consell Comarcal, per tal que les persones interessades puguin 
presentar les al·legacions i reclamacions que estimin pertinents, i disposar que en 
cas que no es presentin al·legacions en aquest termini l’acord adoptat s’entendrà 
definitiu sense necessitat d’adoptar un nou acord al respecte. 
 
Tercer. Comunicar el present acord a Intervenció i a la Tresoreria per a l’efecte 
corresponent. 
 
El president explica que en la Diada de Sant Pere hi haurà 9 línies de bus per anar a 
tots els municipis de la comarca. 
 
El cost del dinar és de 16 € que paga Ferrocarrils de Catalunya i la resta 
l’assumeixen els usuaris. Cada bus ha de tenir un responsable. Cada bus anirà amb 
un color. Es mouran aproximadament 400 persones. 
 
 
7. APROVACIÓ DE L’ADDENDA DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI 
DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORI 
I SOSTENIBILITAT I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 
PER A LA REALITZACIÓ D’ACTUACIONS EN LA XARXA DE 
CAMINS 
 
Vista la minuta de l’addenda entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i el 
Consell Comarcal del Ripollès, per a la realització d’actuacions en la xarxa de 
camins; 
 
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 l’addenda entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i el 
Consell Comarcal del Ripollès, per a la realització d’actuacions en la xarxa de 
camins, la qual és del contingut literal següent:  
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“Addenda de modificació del Conveni de col∙laboració entre el Departament de Territori i 
Sostenibilitat i el Consell Comarcal del Ripollès per a la realització d’actuacions en la 
xarxa de camins 
 
REUNITS 
 
D’una banda, el senyor Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat, que 
intervé en nom i representació del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que determina l’article 12 de la Llei 13/1989, de 
14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, i d’acord amb el Decret 3/2016, de 13 de gener, pel qual es 
nomenen el vicepresident del Govern, els consellers i conselleres dels departaments de la 
Generalitat de Catalunya i el secretari del Govern. 
 
I d’una altra, el senyor Joan Manso i Bosoms, president del Consell Comarcal del Ripollès, 
el qual actua en virtut de les atribucions que li confereix l’article 13.1 del Text refós de la 
Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2013, de 4 de 
novembre. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a aquest acte i 
 
EXPOSEN: 
 
I. Que el 15 de desembre de 2016, es va signar un Conveni de col∙laboració entre el 
Departament de Territori i Sostenibilitat i el Consell Comarcal del Ripollès, que tenia per 
objecte establir el marc de col∙laboració entre les parts signatàries per tal de realitzar les 
actuacions de condicionament i arranjament que garantissin la viabilitat de la xarxa veïnal i 
rural dels camins municipals. 
 
II. Que el 3 de maig de 2017, el Consell Comarcal del Ripollès, presenta un escrit en el que 
sol∙licita una modificació en l’annex II del Conveni motivat per canvis en les actuacions en 
els municipis de Setcases i Ripoll com a conseqüència de les inclemències meteorològiques. 
 
Per tot l’expressat, les parts acorden subscriure aquesta Addenda al Conveni de 
col∙laboració d’acord amb les següents: 
 
CLÀUSULES 
 
1. Primera.- Es modifica l’annex II: en el municipi de Ripoll on diu “Camí Mare de Déu del Remei” ha 

de dir “Camí Mare de Déu del Remei i Camí de Llaés” i en el municipi de Setcases on diu “Camí de 
Setcases a Espinavell” ha de dir “Camí de la Fageda”. En cap cas es modifica l’import global del 
Conveni.  

 
2. Segona.- No varien la resta de clàusules del Conveni de col∙laboració subscrit entre el Departament 

de Territori i Sostenibilitat i el Consell Comarcal del Ripollès signat el 15 de desembre de 2016.  
 
I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquesta Addenda al Conveni per duplicat i 
a un sol efecte.” 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al Departament de Territori i 
Sostenibilitat, a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció i a l’Àrea de Cooperació 
Municipal juntament amb una còpia del conveni, perquè en tinguin 
constància. 
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Quart.- Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per 
a la signatura d’aquesta addenda i per dur a terme totes aquelles actuacions 
derivades de la seva subscripció. 
 
El president explica que els ajuntaments de Ripoll i Setcases van sol·licitar un 
canvi, ara se’ls admet en la forma d’esmenar el nom del camí. El senyor Coma diu 
que Setcases renunciarà. 
 
 
8. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
8.1. 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/2017/22 de 13 de juny 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. 
 
 
9. 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. 
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9.1. APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE 
D’ARRENDAMENT DE PART DE LA FINCA BAUPS 
 
Vist l’informe de la Intervenció de la corporació de data 15 de juny de 2017, en el 
qual manifesta que és procedent la revisió de preus del contracte d’arrendament de 
part de la finca Baups per a la instal·lació del Refugi d’Animals del Ripollès, 
formalitzat el dia 27 d’abril de 2009 amb la Sra. Núria Casadesús Verni, per la 
variació experimentada per l’IPC i que existeix consignació pressupostària a 
l’aplicació 2017.51.1351.20000 del pressupost vigent per fer front a la revisió de 
preus esmentada; 
 
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. Procedir a la revisió dels preus del contracte d’arrendament de part de la 
finca Baups que, aplicat l’increment del 2,21 % legalment procedent, quedarà fixat 
en la quantitat de 3.265,43 € més 685,74 € corresponents al 21 % d'IVA, i que 
resulta un import total de 3.951,17 € (TRES MIL NOU-CENTS CINQUANTA-
UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS) IVA inclòs. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’arrendadora, Sra. Núria Casadesús Verni, fent-
li palès que contra l'acord podrà presentar recurs de reposició davant la Presidència 
en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, 
o bé recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós de Girona en el 
termini de dos mesos comptats també des de l'endemà de la recepció d'aquest 
acord. 
 
Tercer. Donar compte del present acord a la Intervenció i a l’Àrea de Cooperació 
Municipal, per a l'efecte corresponent. 
 
 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 
10. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
Es dóna compte dels Decrets dictats per la Presidència que es detallen a continuació: 
 
 
Decret de 30.05.17 Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer les obligacions 

relatives a les factures agrupades en la relació F/2017/20 
d’import 38.736,23 € i que conté 3 factures, amb càrrec a les 
diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses del 
pressupost vigent. 

Decret de 02.06.17 Aprovació provisional de la llista d’aspirants d’admesos i 
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exclosos en el procés selectiu per a la contractació de 5 joves en 
el marc del projecte de Brigades Joves de l’Ajuntament de 
Campdevànol. 

Decret de 05.06.17 Aprovar el pagament de les certificacions núm. 1, 2, 3 i última  
de l'obra 2012/1309, inclosa al PUOSC, titulada "Substitució de 
l’estructura de fusta i coberta del cos central de l’edifici de 
l’Ajuntament", de l'Ajuntament de Les Llosses, per un import 
total de 83.272,77 €.. 

Decret de 08.06.17 Reconeixement a favor de la treballadora de la corporació que es 
relaciona, la categoria i l’antiguitat corresponent. 

Decret de 08.06.17 Reconeixement dels serveis prestats al gerent de la corporació al 
Consorci Costa Brava i a l’Ajuntament de Girona. 

Decret de 08.06.17 Designar el personal de la corporació que es relaciona per 
formar part com a membre del Tribunal de valoració del procés 
de selecció d’un peó, oficial de primera per a la brigada 
municipal de l’Ajuntament de Molló. 

Decret de 08.06.17 Atorgar un incentiu de productivitat als treballadors de la 
corporació que es relacionen. 

Decret de 09.06.17 Acceptar la subvenció de 1.065.110,76 € per a l’operació Pla per 
a la promoció del turisme de natura al Ripollès, l’experiència 
dels Pirineus més autèntics, presentada en el Programa operatiu 
FEDER Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6. 

Decret de 12.06.17 Aprovar definitivament la nòmina del mes de maig, i aprovar les 
retencions corresponents a l’impost sobre la renda de les 
persones físiques i en concepte de Seguretat Social. 

Decret de 13.06.17 Aprovar definitivament la llista d’aspirants d’admesos i exclosos 
en el procés selectiu per a la contractació de 5 joves en el marc 
del projecte de Brigades Joves de l’Ajuntament de 
Campdevànol. 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
11. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
 
Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen a 
continuació: 
 
Resolució de 24.04.2017 Incoar la tramitació de l’expedient de contractació del 

transport i gestió dels lixiviats generats a l’abocador Ripollès-
3. 

Resolució de 01.06.2017 Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Setcases per a 
l’elaboració de la memòria valorada per a l’adequació del 
patrimoni del casc urbà del municipi de Setcases, que 
ascendeix a un total de 435,60 €. 

Resolució de 07.06.2017 Incoar l’expedient de contractació per al servei escolar de 
menjador de l’escola Mare de Déu de Núria de Ribes de 
Freser. 
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Resolució de 07.06.2017 Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Molló 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 a un total de 800,00 €. 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
12.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 
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