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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 19/2017 
 
 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts 21 de novembre de 2017 
Hora d’inici: 19.05 hores 
Hora d’acabament: 19.20 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 conveni entre l’Agència Catalana de l’Aigua i el 

Consell Comarcal del Ripollès, pel finançament de la gestió i la 
prestació eficient del servei del sistema de sanejament en alta de 
Llanars. 

3. Aprovació de l’acord d’acceptació de la modificació de les 
condicions específiques de prestació del servei ER-IDCAT i acord 
d’encàrrec de tractament de dades de caràcter personal entre el 
Consorci AOC i el Consell Comarcal del Ripollès per a la gestió del 
procediment de registre de dades al fitxer seu electrònica de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
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4. Aprovació de l’adhesió al Pla agrupat de formació contínua 2018. 
5. Aprovació de factures i certificacions d’obres. 

5.1 Aprovació de factures. 
6. Mocions d’urgència. 

6.1. Aprovació inicial del projecte executiu i d’instal·lacions de la 
reforma de l’edifici del Consell Comarcal del Ripollès. 
 

Control de l’Acció de Govern 
 

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

 
 
El president obre la sessió i es tracta el punt de l’ordre del dia. 
 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
S’acorda, per unanimitat, aprovar l'acta de la sessió ordinària del dia 7 de 
novembre de 2017, sense cap esmena. 
 
 
2. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AGÈNCIA CATALANA DE 
L’AIGUA I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PEL 
FINANÇAMENT DE LA GESTIÓ I LA PRESTACIÓ EFICIENT DEL 
SERVEI DEL SISTEMA DE SANEJAMENT EN ALTA DE LLANARS 
 
 
Antecedents de fet: 
 
1. L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) en el marc del contracte CT03002058 
“Concessió d’obra pública per a la redacció del projecte de construcció i explotació 
de les instal·lacions de sanejament d’aigües residuals urbanes a les conques del Ter 
i d’Aró”, ha construït, entre d’altres, el Projecte de col·lectors en alta del municipi 
de Llanars a l’EDAR de Camprodon. 
 
El Consell Comarcal del Ripollès, dins del seu àmbit territorial, gestiona per 
delegació, els sistemes de sanejament dels municipis de Camprodon, Nevà (Toses), 
Núria (Queralbs), Planoles, Ribes de Freser, Ripoll, Campdevànol, Sant Joan de les 
Abadesses, Sant Pau de Segúries i Setcases, i s’encarrega de la seva explotació, 
manteniment i conservació mitjançant una empresa privada, a través d’un contracte 
de serveis. 
 
El sistema de sanejament en alta del terme municipal de Llanars està constituït pel 
col·lector en alta. Correspon a l’ajuntament de Llanars la competència del 
tractament de les aigües residuals. 



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 

 
2. L’ajuntament de Llanars, en la sessió plenària de data 27 d’octubre de 2017, ha 
delegat les competències de sanejament en alta al Consell Comarcal del Ripollès, 
atesa la major especialització, infraestructura i personal que en aquest àmbit ja 
disposa aquesta corporació. 
 
Per concretar els aspectes de la delegació s’ha redactat el corresponent conveni on 
es recullen les condicions tècniques de gestió, en els termes establerts a l’article 
305.2 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
3.- El Consell d’Alcaldes, en la seva sessió de data 14 de novembre de 2017 ha 
dictaminat favorablement l’acceptació d’aquesta delegació i l’aprovació del 
Conveni i aquesta mateixa proposta d’aprovació està prevista a l’ordre del dia de la 
propera sessió plenària de data 21 de novembre de 2017. 
 
4.- En data 8 de novembre de 2017, RE 3723-, l’ACA ha notificat al Consell 
Comarcal l’acord adoptat pel seu Consell d’Administració, pel qual aprova el 
“Conveni entre l’Agència Catalana de l’Aigua i el Consell Comarcal del Ripollès 
pel finançament de la gestió i la prestació eficient del servei del sistema de 
sanejament en alta de Llanars”. L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de 
col·laboració entre les entitats que hi intervenen per determinar les condicions en 
què es durà a terme la cessió de l’explotació del sistema de sanejament en alta del 
municipi de Llanars i l’atribució  de recursos pel reconeixement de l’assumpció de 
la gestió de les infraestructures que formen part del sistema de sanejament en alta 
de Llanars, per tal que el Consell Comarcal assumeixi la gestió i es garanteixi una 
prestació eficient del servei.  
 
Aquest conveni té el contingut literal que s transcriu a continuació: 
 
“CONVENI ENTRE L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA I EL CONSELL COMARCAL DEL 
RIPOLLÈS, PEL FINANÇAMENT DE LA GESTIÓ I LA PRESTACIÓ EFICIENT DEL SERVEI 
DEL SISTEMA DE SANEJAMENT EN ALTA DE LLANARS. 
 
ACTUEN 
 
D'una part, el Sr. Jordi Agustí i Vergés, director de l’Agència Catalana de l’Aigua (en endavant ACA), 
entitat de dret públic adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya (en endavant ACA), amb domicili social a Barcelona, carrer Provença 204-208, (CP 08036) 
i NIF Q-0801031-F, actuant en la representació que ostenta en virtut dels articles 11.11 apartat e) del 
Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya (en endavant TRLMAC) i 10 del Decret 86/2009, de 2 de juny, d’aprovació dels 
Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua i de modificació del Decret 175/2001, de 26 de juny, pel qual 
s’aprova el desplegament territorial de l’Agència Catalana de l’Aigua, i habilitat per a aquest acte per 
l’Acord del Consell d’Administració de l’ACA de data ..................... 

De l'altra, el senyor Joan Manso Bosoms, com President del Consell Comarcal del Ripollès (en 
endavant CCR), en ús de les atribucions que li confereix l'article 13.1 del Decret Legislatiu 4/2003, de 
4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya i 
l'habilitació conferida per l'Acord del Ple de ........... de data......... pel qual se’l faculta per assumir els 
compromisos derivats d’aquest conveni.  
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Les parts es reconeixen mútuament capacitat legal per formalitzar aquest document i actuant en la 
representació que els correspon  
 
EXPOSEN  
 
I.- L’ACA, creada per la Llei 25/98, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i 
d'adaptació a l'euro, té atribuïdes d’acord amb els articles 4 i 8 del TRLMAC les funcions i 
competències relatives a la programació, la promoció, l’aprovació, l’execució i l’explotació de les 
obres hidràuliques de competència de la Generalitat de Catalunya, l’ordenació del servei de 
sanejament, l’acció concertada de les actuacions de les administracions competents en matèria de 
sanejament l’administració i la distribució dels recursos econòmics que li atribueix el TRLMAC. 
 
II.- L’article 39 del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament dels serveis 
públics de sanejament (en endavant RSPS) disposa que abans  de la transmissió de la titularitat de les 
instal∙lacions, l’ACA pot cedir a l’Ens gestor l’explotació de les instal∙lacions del seu àmbit 
competencial.  
 
III.- D’acord amb el TRLMAC, l'Agència Catalana de l'Aigua atribueix a les Administracions 
competents els recursos necessaris per a la prestació dels serveis de sanejament;  aquesta atribució 
s'efectua amb afectació de destinació i pot comprendre les despeses d'inversió, de manteniment, de 
reposició millores i d'explotació de l'estació de depuració d'aigües residuals i de les instal∙lacions del 
sistema en alta, mitjançant les atribucions de recursos regulades per l’article 55 del TRLMAC, que 
determina els criteris de càlcul pel finançament dels serveis públics de sanejament per als exercicis 
pressupostaris 2013 i següents. 
 
IV.- El CCR, dins del seu àmbit territorial, gestiona per delegació de competències sobre la matèria de 
diferents municipis els sistemes de sanejament de Camprodon, Nevà (Toses), Núria (Queralbs), 
Planoles, Ribes de Freser, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de Seguries i Setcases. 
 
IV.- L’Agència Catalana de l’Aigua en el marc del contracte CT03002058 “CONCESSIÓ D'OBRA 
PÚBLICA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE, CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ DE LES 
INSTAL∙LACIONS DE SANEJAMENT D'AIGÜES RESIDUALS URBANES A LES CONQUES DEL 
TER I DARÓ” està construint, entre d’altres, la següent actuació: 
 

- Projecte de col∙lectors en alta del municipi de Llanars a l’EDAR de Camprodon.   
 
Aquesta actuació, d’acord amb el que disposa el contracte de concessió esmentat, es rebrà per l’ACA 
mitjançant la signatura de la corresponent Acta de Posada en Marxa. 
 
V.- L’Ajuntament de Llanars per acord del Ple de data XX de XXXXX de XXXX va acordar delegar a 
favor del Consell Comarcal del Ripollès les competències de sanejament en alta (Annex 2), que han 
estat acceptades pel Consell Comarcal del Ripollès en data xx de XXXXX de XXXX (Annex 3) 
 
De conformitat amb l’article 29 del TRLMAC i l’article 39 del RSPS i atesa la distribució competencial 
esmentada anteriorment, ambdues parts han convingut les condicions per les quals s’efectuarà la 
cessió de l’explotació i la corresponent atribució de recursos pel reconeixement de l’assumpció de la 
gestió de les instal∙lacions de sanejament objecte del present conveni i per tal de deixar constància dels 
acords presos formalitzen el present document, que es regirà per les següents: 
 
CLÀUSULES   
 
Primera.- Objecte del conveni  
- És objecte del present conveni establir el marc de col∙laboració entre les entitats que hi 

intervenen per a determinar les condicions en què es durà terme cessió de l’explotació i la 
corresponent l’atribució de recursos pel reconeixement de l’assumpció de la gestió de les 
infraestructures que formen part del sistema de sanejament en alta de Llanars per tal que el CCR 
assumeixi la seva gestió i es garanteixi la prestació del servei de sanejament. 
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- La prestació del servei comprèn la gestió dels sistemes públics de sanejament en alta, incloent si 
s’escau l’explotació, la gestió, el manteniment, les reposicions i millores i la intervenció 
administrativa dels abocaments al sistema.  

 
Segona.- Àmbit d’aplicació  
 
- L’àmbit territorial de la prestació del servei de sanejament en alta del sistema de sanejament en 

alta de Llanars és el que s’inclou en la documentació tècnica que s’adjunta a l’Annex 1. 
 
Annex 1  

 

 Descripció de les instal∙lacions 

 Plànol del sistema 
Tercera.- Obligacions de l’ACA  
 
- Cedir l’explotació i atribuir al CCR, a partir del moment que el present conveni produeixi els seus 

efectes, els recursos necessaris per a la gestió d’aquest sistema públic de sanejament en alta, 
d’acord amb el que estableix la normativa vigent en cada moment.  
 

- L’ACA es compromet a col∙laborar amb el CCR i proporcionar-li la informació què disposi 
relativa als abocaments d’establiments industrials, a la qualitat de les aigües i de l’abocament 
dels sistemes públics de sanejament al medi receptor, així com altres dades derivades de l’exercici 
de l’alta inspecció, en tot allò que no vulneri la legislació vigent en matèria tributària.  

 
- L’ACA notificarà al CCR, com Administració Competent del sistema, els canvis organitzacions 

interns i externs -consultories tècniques- de caire significatiu als efectes del present conveni.  
 
Quarta.- Obligacions del CCR com Administració competent.  
 
- El CCR, com a Ens gestor competent en matèria de sanejament del sistema de sanejament en alta 

de Llanars, ha de subjectar-se, en tot cas, a les determinacions vigents del RSPS, TRLMAC i resta 
de legislació aplicable per raó de matèria. 
 

- El CCR, en el marc del Decret 130/2003, podrà establir una regulació específica respecte del 
sistema de sanejament de llur competència, vinculada als termes en que s’atorguen les llicències 
en l’àmbit de la Llei 20/2009, del 4 de desembre de 2009, de prevenció i control ambiental de les 
activitats (PCAA). 

 
- El CCR gestionarà el servei de sanejament d’aigües residuals urbanes amb ple compliment a la 

normativa vigent en matèria de contractació administrativa. 
 
- En aquest sentit i llevat que el CCR efectuï la gestió directa del servei, l’ACA haurà de validar els 

Plecs Tècnics i els Plecs de Clàusules Administratives Particulars de les adjudicacions per 
l’explotació del sistema de sanejament que el CCR realitzi amb posterioritat a la signatura del 
present conveni,  per tal de donar compliment al que disposa la legislació vigent en matèria de 
contractació administrativa i amb ple respecte als principis d’igualtat, publicitat i lliure 
concurrència que permeti seleccionar la millor oferta econòmica. 

 
- El CCR, com l’Administració competent dels sistemes públics de sanejament, comunicarà a l’ACA 

la informació que afecti a canvis rellevants en la seva organització. 
 

- Atès que la gestió dels fangs derivats dels processos de depuració constitueix una activitat que 
s’ha de dur a terme des d’una perspectiva unificada per al conjunt de Catalunya i, 
conseqüentment, aquesta gestió supera l’àmbit d’un únic sistema de sanejament, el CCR 
adequarà el destí dels fangs generats per les instal∙lacions objecte del conveni als criteris fixats 
per l'ACA. Concretament, el CCR acceptarà els subministraments de fangs que l’ACA consideri 
oportú derivar cap aquestes instal∙lacions, i que d’acord amb el seu disseny, condicions 
d’explotació i grau de saturació, siguin capaços de tractar, bé siguin de fang líquid per a 
deshidratar, bé siguin de fang deshidratat, si s’escau. El CCR haurà de disposar de les 
instal∙lacions adients per rebre abocaments realitzats mitjançant camions cisterna.  
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- Així mateix, s’acceptaran aquells abocaments amb camions cisterna que per qüestions 

d’implantació territorial i disponibilitat d’infraestructures de sanejament, l’ACA consideri oportú 
derivar cap aquestes instal∙lacions, sempre que el seu disseny i grau de saturació permetin el 
tractament.  

 
Cinquena.- Incompliment de les obligacions  
 
- L’incompliment de les obligacions establertes en el present conveni per part de l’ACA habilitarà 

el CCR per a reclamar davant la Comissió de Seguiment el seu compliment i proposar les 
actuacions i procediments de resolució que consideri adients. 
 

- L’incompliment de les obligacions establertes en el present conveni per part del CCR, alliberarà 
a l’ACA del compliment de les obligacions econòmiques establertes en el mateix durant el temps 
que aquest es mantingui, sense perjudici de la reclamació davant la Comissió de Seguiment. 

 
Sisena.- Determinació i atribució de recursos. 
 
- L’atribució de recursos del sistema públic en concepte de despeses directes pel sistema de 

sanejament en alta de Llanars per l’anualitat 2017 serà la part proporcional de l’import anual 
màxim a justificar que es fixa en 1.822,20 € sense IVA (BI i DG inclòs) del període comprès entre 
la data de l’Acta de Posada en Marxa fins el 31 de desembre de 2017, corresponent als recursos 
necessaris per a la gestió eficient del sistema públic de sanejament en alta de Llanars per a l’any 
2017, amb càrrec a la partida pressupostària número 251.0002, prestació de serveis amb mitjans 
aliens, corresponent al capítol 2 del pressupost de 2017 de l’ACA . 

 
- Aquest import no inclou ni les depeses de reposició i millora ni les despeses indirectes, les quals 

en el seu cas hauran de ser objecte d’atribució específica d’acord amb la normativa aplicable en 
cada moment. 

 
- A partir de 2018, amb càrrec a l’epígraf de despeses de sanejament i mitjançant la corresponent 

resolució d’atorgament de recursos, l’ACA atribuirà al CCR els recursos necessaris per la gestió 
del sistema públic de sanejament en alta de Llanars, d’acord amb el que estableixi la normativa 
vigent en cada moment. Cal remarcar que a les presents transferències els hi és aplicable, amb 
caràcter general, el règim econòmic i financer establert al capítol IX del Decret Legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre, pel que s’aprova el Text Refós de la llei de finances públiques de 
Catalunya. 
 

- Es considerarà l’import anual de despeses directes establert pel sistema de sanejament en alta de 
Llanars en aquest conveni, com l’import a incrementar a la primera atribució anual corresponent 
al CCR, en el benentès que l’efectivitat dels atorgaments per anualitats futures resta supeditada a 
l’obtenció del corresponent crèdit pressupostari a l’efecte. 

 
Setena.- Justificació dels costos incorreguts. 
 
- L'atribució de recursos s'efectua amb afecció de destinació i amb el caràcter de màxim; la seva 

justificació es farà mensualment mitjançant certificat de l’interventor i les factures o la 
documentació justificativa requerida per l’ACA. La certificació s’acompanyarà de la relació 
d’actuacions a què fa referència el certificat.  
 

- Tanmateix, la periodificació de la justificació podrà ajustar-se al que s’acordi entre l’ens gestor i 
l’ACA pel que fa al seguiment i control de la despesa. 

 
Vuitena.- Vigència, eficàcia, pròrrogues i publicitat del conveni  
 
- El present conveni tindrà una vigència de 4 anys des de la seva signatura, i produirà efectes des 

de l’Acta de Posada en Marxa del sistema de sanejament de Llanars, podent-se prorrogar de 
mutu acord abans de la seva finalització per un període de fins a quatre anys addicionals d’acord 
amb el que disposa l’article 49 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
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públic, llevat que es doni alguna circumstància d’expiració del termini pactat o qualsevol de les 
seves pròrrogues de conformitat amb el que es disposa en el present conveni. 
 

- La pròrroga abasta la totalitat de les condicions pactades en el conveni, llevat de la determinació 
dels imports de caràcter econòmic corresponents als costos de gestió del sistema de sanejament 
en alta de Llanars, els quals s’inclouran dins del sistema ordinari d’atribució de recursos a les 
Administracions Competents en matèria de sanejament què estableixi la legislació aplicable en 
cada moment, en el benentès que l’efectivitat d’aquests atorgaments per anualitats futures resta 
supeditada a l’obtenció del corresponent crèdit pressupostari a l’efecte. 
 

- D’acord amb els articles 110 i 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya(LRJPAPC), en relació amb les 
modificacions introduïdes per la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament 
d la regulació normativa, i amb el Decret 232/2013, de 15 d’octubre, i la llei 16/2015, del 21 de 
juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, el present conveni s’ha de 
publicar al DOGC i al web de Registre de convenis de col∙laboració i cooperació de la 
Generalitat, accessible des del Portal de la Transparència, així com també a la web  de l’Agència 
Catalana de l’Aigua. 

 
Novena.- Modificació i extinció del conveni. Procediment i efectes.  
 

- Els convenis s’extingeixen pel compliment de les actuacions que en constitueixen l’objecte o 
pel transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi acordat la pròrroga.  

- El conveni es revisarà en la forma i l’abast que la legislació aplicable disposi en cada moment, 
sempre que es produeixin modificacions normatives que així ho facin necessari o quan així ho 
acordin les parts conjuntament.  

- Correspondrà a la Comissió de Seguiment, en la forma establerta a l’article 52 de la LRJSP, 
la proposta de determinació dels efectes que es generin per les parts per la liquidació 
derivada de l’extinció ordinària o anticipada del mateix així com la proposta del procediment 
per a dur-la a terme. 

- El Conveni o qualsevol de les seves pròrrogues s’extingiran de forma anticipada al termini de 
finalització de la seva vigència: 

o Per l’aprovació de modificacions normatives que contradiguin l’essència del present 
Conveni o per qualsevol circumstància que impossibiliti l’acompliment del seu 
objecte. 

o Per mutu acord de les parts. 

o Per la revocació o l’avocació de la delegació de competències en matèria de 
sanejament per part del l’Ajuntament al Consell. 

o Per incompliment de les obligacions i els compromisos adquirits per algun dels 
signants a requeriment de qualsevol de les parts i a proposta de la Comissió de 
Seguiment, d’acord amb el procediment establert a l’article 51 de la LRJSP. 

o Per decisió judicial declarativa de la nul∙litat del Conveni. 

o Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el Conveni o en altres 
Lleis. 

- En cas de concórrer alguna causa de suspensió dels seus efectes o d’extinció anticipada, les 
parts signatàries formalitzaran el corresponent document a l’efecte. 

Desena.- Comissió de Seguiment 

- En aplicació del què disposa la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC) i els articles 49 i següents de la llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), a sol∙licitud de qualsevol de 
les parts i pel tractament i proposta de resolució de les concretes vicissituds que afectin el 
desenvolupament del present Conveni, es constituirà quant sigui necessari una Comissió de 
Seguiment on cada part signatària designarà un representant, el qual exercirà les funcions de 
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seguiment i efectuarà, de mutu acord a les parts signants, les propostes relatives a la gestió, 
interpretació i execució del conveni. 
 

- Aquesta Comissió coneixerà i farà les propostes escaients per a la resolució dels problemes que 
puguin afectar el present Conveni, així com del procediment i efectes que per les parts es derivin 
de l’extinció ordinària o anticipada del Conveni, proposant a les parts la formalització del 
document específic d’extinció que fixi la causa extintiva i reguli clarament els seus efectes. 

Onzena.- Jurisdicció 

- El present conveni té naturalesa administrativa, sotmetent-se les parts als òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu en cas de controvèrsia sobre la seva aplicació. 
 

Els representants troben conforme el present document i el signen electrònicament.” 
 
La Intervenció ha emès informe de data 21 de novembre de 2017, que no posa cap 
objecció a l’adopció d’aquest acord. 
 
Fonaments de Dret: 
 
I.- És una competència pròpia dels municipis el tractament de les aigües residuals 
de conformitat amb el que determina per l’article 66.3.l) del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i del 
règim local de Catalunya. 
 
II.- De conformitat amb el que disposa el Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya (TRLMAC), l’Agència Catalana de l’Aigua promou l’agrupació i la 
gestió de les instal·lacions de sanejament en entitats supramunicipals que actuïn 
com a administracions actuants territorials, amb estructura tècnica i administrativa 
suficient que permeti incrementar l’operativitat i l’eficàcia de l’administració  dels 
recursos públics. 
 
L’art. 25.1 c) del Decret Legislatiu 4/2003, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
de l'organització comarcal de Catalunya, estableix que correspon a la comarca 
l’exercici de les competències que li deleguin o li encarreguin de gestionar 
l'Administració de la Generalitat, la diputació corresponent, els municipis, les 
mancomunitats i les comunitats de municipis, i les organitzacions associatives 
d'ens locals regulades pels títols X i XI 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. 
Les delegacions o els encàrrecs de gestió han d'anar acompanyats de la 
transferència dels recursos necessaris per a exercir-los. 
 
III.- L’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del sector 
Públic determina que els convenis hauran de tenir una duració determinada que no 
podrà ser superior a 4 anys, si bé en qualsevol moment abans de la finalització 
d’aquest termini, les parts que subscriuen aquest conveni podran acordar 
unànimement la seva pròrroga per un període de fins a 4 anys addicionals o la seva 
extinció. 
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L’article 110.3 de la Llei 26/2010, de Règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya determina que els convenis s’han de 
publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Registre de 
convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és accessible des del 
Portal de la Transparència. 
 
VI.- El Consell de Govern és competent per aquesta aprovació, per delegació 
acordada pel plenari comarcal en la seva sessió de data 8 de setembre de 2015, en 
matèria d’aprovació de convenis de col·laboració i cooperació amb altres 
administracions i entitats. Aquesta delegació va ser publicada al BOP de Girona 
núm. 186, de data 25 de setembre de 2015. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords següents: 
 
Primer. Aprovar el “Conveni entre l’Agència Catalana de l’Aigua i el Consell 
Comarcal del Ripollès pel finançament de la gestió i la prestació eficient del servei 
del sistema de sanejament en alta de Llanars”, que es transcriu a la part expositiva 
d’aquest acord i els seus annexos. 
 
Segon. Publicar el conveni en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al 
web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és 
accessible des del Portal de la Transparència. 
 
Tercer. Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció i a l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat. 
 
Quart. Notificar l’adopció d’aquest acord a l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
Cinquè. Facultar el president perquè en nom i representació d’aquesta corporació 
pugui signar tots aquells documents que siguin necessaris per dur a terme els 
presents acords.  
 
 
3. APROVACIÓ DE L’ACORD D’ACCEPTACIÓ DE LA 
MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE 
PRESTACIÓ DEL SERVEI ER-IDCAT I ACORD D’ENCÀRREC DE 
TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL ENTRE EL 
CONSORCI AOC I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER 
A LA GESTIÓ DEL PROCEDIMENT DE REGISTRE DE DADES AL 
FITXER SEU ELECTRÒNICA DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
El Consorci d’Administració Oberta de Catalunya ha tramès una minuta de 
conveni a subscriure amb el Consell Comarcal del Ripollès, que preveu la 
modificació de les condicions específiques de prestació del servei ER-
IdCAT i d’encàrrec del tractament de dades de caràcter personal per a la  
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gestió del procediment de registre de dades al fitxer seu electrònica de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya; 
 
El Consell de Govern és competent per a l’adopció d’aquest acord, per 
delegació del 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. Aquesta delegació es va 
publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 186, de data 25 
de setembre de 2015. 
 
En data 21 de novembre de 2017, la Intervenció ha emès un informe en el 
que no posa cap objecció a l’adopció d’aquest acord. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords 
següents: 
 
Primer. Aprovar el conveni entre el Consorci d’Administració Oberta de 
Catalunya i el Consell Comarcal del Ripollès de l’acord d’acceptació de la 
modificació de les condicions específiques de prestació del servei ER-
IdCAT i acord d’encàrrec de tractament de dades de caràcter personal per a 
la gestió del procediment de registre de dades al fitxer seu electrònica de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el qual és del contingut 
literal següent:  
 
“ACORD D’ACCEPTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS 
ESPECÍFIQUES DE PRESTACIÓ DEL SERVEI ER-IdCAT I ACORD D’ENCÀRREC DE 
TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL ENTRE EL CONSORCI AOC I 
EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER LA GESTIÓ DEL PROCEDIMENT DE 
REGISTRE DE DADES AL FITXER SEU ELECTRÒNICA DE L’ADMINISTRACIÓ DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
REUNITS  
D’una banda, Manel Sanromà i Lucia, director gerent del Consorci d’Administració Oberta 
de Catalunya (en endavant Consorci AOC), organisme encarregat del tractament, que actua 
per autorització de signatura de data 23 de juny de 2016. 
 
 
I de l’altra, Joan Manso i Bosoms, President de la Corporació, en nom i representació del 
Consell Comarcal del Ripollès, organisme encarregat del subtractament de dades de 
caràcter personal, (en endavant l’Entitat de Registre o l’Ens subencarregat) 
 
Ambdues parts, en l’exercici de les funcions que els estan legalment assignades, 
reconeixent-se recíprocament la capacitat legal necessària per contractar i obligar-se de 
comú acord. 
 
 
MANIFESTEN  
I. Que l’Acord de Govern de 11 de febrer de 2014, a proposta de la Comissió d’Impuls als 
Mitjans Electrònics a l’Administració (CIMEA) va encarregar la Direcció General 
d’Atenció Ciutadana i Difusió, a l’Oficina de Processos i Administració Electrònica i al 
Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC) l’estudi de mitjans alternatius 
al certificat digital per a la identificació, autenticació i signatura electrònica, de fàcil 
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utilització per la ciutadania per realitzar tràmits electrònics de nivell baix i mitjà en els 
termes previstos en l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS).  
 
II. Que l’Acord de Govern de 3 de febrer de 2015 reiterava aquests encàrrecs als mateixos 
òrgans promotors.  
  
III. Que, en virtut de l’anterior, la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió (actualment 
Direcció General d’Atenció Ciutadana) és titular del fitxer de dades personals Seu Electrònica de 
l’Administració de la Generalitat, declarat per ORDRE PRE/204/2014, de 7 de juliol, per la qual es 
regulen fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats en l'àmbit del Departament de la 
Presidència. (DOGC 6662, de data 11 de juliol de 2014), modificada per ORDRE PRE/208/2015, de 8 
de juliol, per la qual es regulen fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats en l'àmbit 
del Departament de la Presidència. (DOGC 6912, de data 14 de juliol de 2015), que té com a finalitat 
possibilitar la comunicació amb la ciutadania per qualsevol canal i facilitar la identificació i signatura 
per canal electrònic de les persones que accedeixin a la Seu electrònica de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya i la resta d’ens previstos en el Decret 232/2013, de 15 d’octubre, pel qual es 
crea la Seu electrònica, així com publicar al Tauler electrònic la informació d’interès general, les 
comunicacions i els actes dictats per l’Administració de la Generalitat i la resta d’ens previstos a la 
normativa. Aquest fitxer contindrà les dades d’identificació i de contacte necessàries per a permetre la 
validació de la identitat i la signatura mitjançant la tramesa de codis de pas d’ús als dispositius mòbils 
indicats per cada persona en aquesta base de dades.  
 
IV. Que el Consorci AOC, com a responsable de la provisió d’eines d’administració 
electrònica interoperables entre els administracions catalanes, ha construït sistemes 
d’identificació, autenticació i signatura electrònica alternatius al certificat digital, per a 
identificar i autenticar a la ciutadania que accedeix als serveis de les administracions 
públiques. El funcionament d’aquests sistemes requereixen la consulta al fitxer Seu 
Electrònica de l’Administració de la Generalitat de Catalunya del qual és titular la Direcció 
General d’Atenció Ciutadana i Difusió.  
 
V. Que per acord de 6 de maig de 2015, la Direcció General d’Atenció Ciutadana Difusió i 
el Consorci AOC, han formalitzat un encàrrec de tractament de dades que habilita al 
Consorci AOC per tractar per compte del responsable el fitxer de dades de caràcter 
personal Seu Electrònica de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en el que 
s’integren les dades aportades per la ciutadania per a la seva identificació i signatura 
electrònica, amb la finalitat de prestar un servei d’identificació, autenticació i signatura 
electrònica al sector públic de Catalunya, d’acord amb les condicions i el procediment 
detallat en les condicions de prestació del servei idCAT-SMS. Així mateix, faculta al 
Consorci AOC per subencarregar als ens del sector públic de Catalunya que ho sol∙licitin, 
el tractament del fitxer Seu Electrònica de l’Administració de la Generalitat exclusivament 
pel que fa a l’alta, la baixa o la modificació de les dades d’aquelles persones que hagin 
identificat en les seves dependències els treballadors públics que l’encarregat hagi habilitat 
específicament per a aquesta funció.  
 
VI. Que l’Acord de Govern GOV/92/2015, de 16 de juny, pel qual s’aprova el sistema 
d’identificació electrònica idCAT-SMS i l’ús del Validador de credencials d’identitat 
(VALId) va aprovar l’ús del sistema idCAT-SMS, com a sistema d’identificació electrònica 
amb plena validesa jurídica així com l´ús del Validador de credencials d’identitat (VALId) 
com a punt comú de confiança, en el qual les aplicacions de les administracions públiques 
catalanes poden delegar els processos d’autenticació dels usuaris.  
 
VII. Que per a poder implantar l’ús del sistema idCAT-SMS, l’Entitat de Registre veu 
necessari impulsar el registre de les dades de la ciutadania en el fitxer Seu electrònica de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i posa a disposició les seves oficines 
d’atenció presencial, per al registre de les dades de la ciutadania que ho sol∙liciti en el 
fitxer Seu Electrònica de l’Administració de la Generalitat.  
 
VIII. Que, als efectes descrits a l’apartat anterior, cal facultar a l’Entitat de registre per 
registrar les dades de la ciutadania en el fitxer Seu electrònica de l’Administració de la 
Generalitat, per al sol i únic efecte de permetre-li donar d’alta, baixa o modificar les dades 
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de les persones que hagin estat identificades presencialment pel seu personal, d’acord amb 
el Procediment d’actuació per a la gestió de les dades del registre en el fitxer Seu 
electrònica de l’Administració de la Generalitat, que s’annexa a aquest Acord.  
 
IX. Que aquest Acord d’encàrrec de tractament se subscriu en el marc del que disposa 
l’article 12 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal (en endavant LOPD) i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel 
qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD (en endavant RLOPD) en 
relació amb el fitxer de dades personals objecte d’aquest encàrrec i del qual és responsable 
la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió del Departament de la Presidència.  
 
X. Que d'acord amb el que estableix l'article 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la realització de tractaments de 
dades personals per compte de tercers per a la prestació d'un servei al responsable del 
fitxer, no es considera una comunicació de dades, però ha d'estar regulada en un acord que 
ha de contenir determinats requisits.  
 
XI. Que per acord de la Comissió Executiva del Consorci AOC, de XX de XX de 2016, es van 
modificar les condicions de prestació del servei d’Entitat de Registre IdCAT, el que ha de 
permetre que aquestes entitats es configurin en una xarxa de registre de serveis d’identitat 
digital, per tal que les entitats de registre que en formen part, participin en la gestió del 
procediment de registre de les dades dels sistemes del Consorci AOC o prestadors de serveis 
d’identitat o signatura amb els que s’hagin subscrit els convenis oportuns.  
 
CLÀUSULES  
Primera. Objecte de l’acord  
Mitjançant aquest Acord, l’Entitat de Registre 
 
 Accepta la modificació de les condicions específiques que regulen la prestació del 

servei ER-IdCAT.per part del Consorci AOC, publicades a la seva seu electrònica 
(www.seu.cat/consorciaoc).  

 
 Accepta ser encarregat o subencarregat de tractament de les dades de caràcter 

personal necessàries per a prestar el/s serveis d’Entitat de Registre. El contingut del 
tractament de les dades és el que s'indica en el document de condicions específiques de 
prestació del servei, i específicament, per a la gestió de la informació del fitxer Seu 
electrònica de l’Administració de la Generalitat, és el que es troba en el contingut del 
present acord.  

 
Segona.- Objecte de l’encàrrec de tractament  
Mitjançant aquest Acord, el Consorci Administració Oberta de Catalunya, (en endavant, 
l’encarregat) habilita a l’Entitat de Registre (en endavant, subencarregat) per tractar per 
compte del responsable –la Direcció General d’Atenció Cituadana- el fitxer “Seu 
Electrònica de l’Administració de la Generalitat de Catalunya” , als efectes exclusius de 
realitzar les operacions presencials de registre de les dades de la ciutadania que ho hagi 
sol∙licitat. En concret, s’autoritza als empleats públics de l’ens subencarregat, que hagin 
estat formats a l’efecte, i estiguin incorporats a l’aplicatiu d’alta, baixa o modificació de 
les dades a que fa referència la clàusula quarta lletra c), a realitzar les operacions de 
recollida, modificació i baixa de les dades de la ciutadania, d’acord amb els procediments 
establerts en el procediment d’actuació per a la gestió de les dades del registre en el fitxer 
“Seu electrònica de l’Administració de la Generalitat de Catalunya”. 
 
El tractament consistirà en:  

 Verificació i acarament de la identitat de la persona sol∙licitant amb document 
identificatiu (NIF, NIE, passaport, permís de residència o treball)  

 Comprovació de l’edat i de la informació de la sol∙licitud  

 Registre d’entrada de la sol∙licitud en el registre del subencarregat  

 Procés de les dades en l’aplicació específica que proveirà l’encarregat o el 
responsable  
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 Custòdia de la sol∙licitud registrada i d’una còpia del document identificatiu 
utilitzat per la verificació de la identitat de la persona sol∙licitant.  

 Gestió de la resolució de les incidències que es pugin produir en les operacions de 
registre de dades al fitxer Seu electrònica de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya.  

 
Tercera. Identificació dels fitxers  
Per a l’execució de les prestacions derivades d’aquest encàrrec, el responsable i l’encarregat posen a 
disposició de l’ens subencarregat els aplicatius necessaris per a realitzar la gestió d’altes, 
modificacions i baixes del fitxer Seu electrònica de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el 
qual conté dades de caràcter personal amb un nivell de seguretat mitjà.  
 
L’encarregat declara que se sotmet a la legislació aplicable en matèria de protecció de 
dades personals, i que disposa de les autoritzacions necessàries per permetre al 
subencarregat el tractament del fitxer esmentat. 
 
Quarta. Obligacions de l’Entitat de Registre com a ens subencarregat  
L’Entitat de Registre, com a ens subencarregat, i tot el seu personal se sotmeten a la 
normativa de protecció de dades, en especial la LOPD i al RLOPD i, de forma específica, a 
les condicions següents: 
 
a) Utilitzar les dades que formen part d’aquests fitxers, o les que reculli per a ser-hi incloses, només per 
a la finalitat objecte d’aquest subencàrrec.  
 
Atenent al contingut de l’article 12.4 de la LOPD I 20.3 del RLOPD, en cas que el 
subencarregat del tractament, destini les dades a una altra finalitat, les comuniqui o les 
utilitzi incomplint les finalitats del present Acord o les instruccions del Responsable del 
Fitxer, serà considerat com responsable del tractament i haurà de respondre personalment 
de les infraccions que hagi comès i de les possibles reclamacions que es puguin produir al 
respecte. 
 
b) Tractar les dades d’acord amb les instruccions del responsable.  
 
c) Gestionar l’accés i mantenir degudament actualitzat, mitjançant l’aplicatiu d’alta, baixa 
o modificació de les dades que se li hagi facilitat a l’efecte, el llistat dels empleats públics 
de la seva organització que, degudament formats, s’hagin autoritzat per a intervenir en la 
gestió del procés de registre de les dades a la base de dades de la Seu electrònica de 
l’Administració de la Generalitat.  
 
d) No aplicar, utilitzar o comunicar les dades a terceres persones, ni tan sols per a la seva 
conservació, llevat que compti amb l’autorització expressa del responsable del fitxer o de 
l’encarregat de tractament, en els supòsits legalment admissibles.  
 
e) Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a que hagin tingut 
accés en virtut del present encàrrec, fins i tot després de finalitzar el seu objecte.  
 
f) No fer còpies de la informació a què tingui accés, llevat que sigui necessari per a 
l’adequada execució de l’encàrrec.  
 
g) Assegurar el coneixement adequat i el compliment de les obligacions que corresponen als 
seus treballadors en el tractament de les dades personals. En aquest sentit, s’obliga a 
realitzar o permetre la formació necessària al personal al seu càrrec que tingui accés a les 
dades personals, garantint el compliment de les obligacions derivades de la normativa de 
protecció de dades.  
 
h) No subcontractar cap de les prestacions que formen part de l’objecte principal d’aquest 
encàrrec i que comporten el tractament i la recollida de dades personals encomanat, excepte 
en els casos que aquesta ho autoritzi de forma expressa.  
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i) Informar les persones afectades, d’acord amb l’article 5 de la LOPD, en les operacions 
de recollida de dades per integrar-les en els fitxer Seu electrònica de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
j) Implantar i complir amb les mesures de seguretat que corresponen al nivell de seguretat 
de nivell mitjà, en els termes que estableix el Reglament de desplegament de la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, segons el 
que estableix el Reglament de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, 
aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.  
 
k) L’accés a les dades serà remot, mitjançant un sistema d’autenticació dels usuaris 
registrats. En cap cas l’encarregat del tractament o els subencarregats poden incorporar les 
dades als seus propis sistemes.  
 
l) Comunicar al responsable les modificacions que puguin afectar al document de seguretat, 
d’acord amb les necessitats i els riscos derivats d’aquest encàrrec. Serà el responsable qui, 
un cop conegui les modificacions que afectin al document de seguretat, farà les adequacions 
que s’escaiguin.  
 
m) Una vegada executat o finalitzada la vigència del present subencàrrec, el subencarregat haurà de 
destruir i/o retornar al Responsable del fitxer, d'acord amb allò que s'estableixi legalment o les 
indicacions que en aquell moment se li transmetin, les dades de caràcter personal que hagin estat 
objecte de tractament per part d'aquell durant la vigència del mateix, juntament amb els suports o 
documents en que consti alguna dada de caràcter personal.  
 
En cas que correspongui, el retorn de les dades es durà a terme en el format i els suports on constin.  
 
En el cas que aquestes dades s’hagin de traspassar a un tercer, totes les dades i informació 
que es posin en coneixement, amb independència que tinguin o no el caràcter de dada 
personal, seran considerades dades confidencials i es guardarà absoluta reserva. 
 
En el cas que alguna previsió legal exigeixi la conservació de les dades, o de part d’elles, el 
subencarregat haurà de conservar-les, degudament bloquejades, per impedir-ne l’accés i el 
tractament en tant en quant puguin derivar-se responsabilitats. 
 
n) Durant la vigència de l’encàrrec haurà de custodiar la documentació corresponent a les 
sol∙licituds que hagi registrat i ha d’habilitar les mesures de seguretat que corresponguin en 
l’arxiu d’aquesta documentació com és el garantir l’accés controlat a aquests arxius.  
 
o) El subencarregat consentirà totes les inspeccions que el responsable del fitxer o 
l’encarregat del tractament considerin necessàries per a comprovar l'adopció i compliment 
de les mesures de seguretat a què es refereix el paràgraf anterior.  
 
Cinquena. Obligacions del Consorci AOC com a encarregat del tractament 
 
a) Posar a disposició dels ens locals, així com de les entitats públiques vinculades o que en 
depenen i d’altres ens del sector públic català o vinculades a les Universitats que actuïn 
com a subencarregats del tractament, els aplicatius necessaris per a realitzar la gestió 
d’altes, modificacions i baixes del fitxer Seu electrònica de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya. L’aplicatiu per realitzar la gestió del registre de les dades, per 
part de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i de les entitats del sector públic 
vinculades o que en depenen, que actuïn com a subencarregats de tractament, serà el què els 
hi indiqui la Direcció General d’Atenció Ciutadana. 
 
b) Garantir la formació del personal dels ens i organismes detallats a l’apartat anterior que 
actuïn com a subencarregats del tractament, per a registrar les dades de la ciutadania en el 
fitxer Seu electrònica de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. La formació del 
personal de l’Adminstració de la Generalitat i de les entitats del sector públic vinculades o 
que en depenen, que actuïn com a subencarregats de tractament, es durà a terme per qui 
designi la Direcció General d’Atenció ciutadana. 
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c) Posar a disposició de l’Administració de la Generalitat, dels ens locals i de tots els ens 
del Sector Públic de Catalunya, que actuïn com a subencarregats de tractament, l’aplicatiu 
necessari per a la custòdia de la documentació originada en el procediment d’alta de la 
ciutadania en el fitxer Seu electrònica de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
d) Tenir a disposició de la Direcció General d’Atenció ciutadana, si escau, el llistat del 
personal format i autoritzat per l’ens subencarregat per a la gestió del procés de registre de 
les dades, en virtut de la gestió de l’accés i de l’actualització del mateix, que el 
subencarregat s’ha compromès a realitzar dins l’aplicatiu de gestió d’altes modificacions i 
baixes del fitxer Seu electrònica de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
e) Lliurar el procediment d’actuació per al registre de les dades de la ciutadania en el fitxer 
Seu electrònica de l’Administració de la Generalitat de Catalunya que ha elaborat el 
responsable del fitxer. 
 
Sisena. Obligacions econòmiques 
 
El responsable del fitxer i l’encarregat del tractament s’obliguen a assumir amb càrrec als seus 
pressupostos ordinaris la provisió de les eines de gestió electrònica per a que els ens subencarregats 
puguin realitzar les operacions de registre de les dades.  
 
L’Enitat de Registre com a ens subencarregat s’obliga, amb càrrec al seu pressupost, a 
posar a disposició els mitjans personals i materials necessaris per a realitzar les altes, 
modificacions i baixes del fitxer Seu electrònica de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, 
 
Setena. Exercici de drets 
 
En cap cas, el subencarregat de tractament, resoldrà els procediments d’exercici els drets 
d’accés, rectificació, cancel∙lació i oposició que puguin exercir els titulars de dades de 
caràcter personal, que assumirà sempre, en exclusiva el Responsable del fitxer. 
 
El subencarregat tindrà l’obligació de comunicar al responsable del fitxer, per mitjà de la 
plataforma electrònica EACAT, les peticions que rebi directament de les persones 
interessades en exercir dels drets d’accés, rectificació, oposició i cancel∙lació. Aquesta 
comunicació s’ha de fer dins del termini màxim de 48 hores, mitjançant el tràmit creat a 
l’efecte o a l’adreça del responsable indicada a la clàusula novena, i contindrà també, si 
escau, qualsevol altra informació que pugui ser rellevants per resoldre-la. 
 
Vuitena. Modificació de l’Acord  
Aquest Acord d’encàrrec de tractament es podrà modificar de manera expressa de comú 
acord entre les parts, mitjançant la signatura de la corresponent addenda. 
 
Novena. Vigència 
Aquest acord desplegarà la seva eficàcia quan les condicions de prestació del servei siguin 
aprovades per la Comissió Executiva del Consorci AOC i es publiquin en la seva seu 
electrònica. 
 
Aquest Acord romandrà vigent mentre el subencarregat es configuri com a entitat de 
Registre de la base de dades de la Seu electrònica de l’Administració de la Generalitat i 
dels servei d’identificació i signatura del Consorci AOC. 
 
Desena. Comunicacions i notificacions 
Les comunicacions adreçades al responsable del tractament s’enviaran a :  

Direcció General d’Atenció Ciutadana,  
Via Laietana 14, 3a. Planta. 08002-Barcelona.  
ameq,presidencia@gencat.cat 
  

Les comunicacions adreçades a l’encarregat de tractament s’enviaran a :  
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Director Gerent del Consorci AOC  
Carrer de Tànger, 98 (planta baixa) 22@ Edifici Interface 08018 Barcelona  
direcció@aoc.cat  
 

Les comunicacions adreçades al subencarregat de tractament s’enviaran a : 
Consell Comarcal del Ripollès 
C/Progrés, 22 
17500 Ripoll 
secretaria@ripolles.cat 

 
Onzena. Resolució de conflictes  
Les parts resoldran de comú acord qualsevol controvèrsia o discrepància que pogués sorgir 
en la interpretació, l’execució el compliment de l’acord. En cas que això no fos possible, les 
parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
En prova de conformitat, ambdues parts signen el present acord per duplicat, en el lloc i la 
data assenyalats a l’encapçalament, quedant exemplar en poder de cada una de les parts.” 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Consorci AOC, per a l’efecte 
corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció del Consell Comarcal, a la 
Secretaria i a l’Àrea de Cooperació Municipal, Relacions institucionals i 
transfrontereres, Modernització de l’Administració i Innovació territorial, 
juntament amb una còpia del conveni, per a la seva constància. 
 
Quart. Facultar el president per a la signatura del conveni. 
 
Cinquè. Aquest acord resta supeditat a l’informe favorable de la Intervenció 
i de la Secretaria. 
 
 
4. APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL PLA AGRUPAT DE FORMACIÓ 
CONTÍNUA 2018 
 
L’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) ens ha enviat una 
comunicació sobre l’adhesió al Pla agrupat de formació contínua 
(AFEDAP), promogut per les diputacions de Girona, Lleida, Tarragona, la 
mateixa ACM i els sindicats d’UGT, CCOO i Csi-F; 
 
Per tal que el personal de l’entitat sigui beneficiària de les accions 
formatives subvencionades, cal formalitzar l’adhesió al Pla agrupat de 
formació contínua 2018. 
 
Correspon al Consell de Govern la competència per a l’aprovació de 
convenis de col·laboració i cooperació amb altres administracions per 
delegació acordada pel Ple del Consell Comarcal en sessió de data 8 de 
setembre de 2015. Aquesta delegació ha estat publicada al Butlletí oficial de 
la província de Girona núm. 186, de data 25 de setembre de 2015. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords 
següents: 
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Primer. Aprovar l'adhesió al Pla agrupat de formació contínua per a 2018 de 
l'Associació Catalana de Municipis i Comarques. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’ACM per a la seva constància. 
 
5. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
5.1. APROVACIÓ DE FACTURES  
 
Vista la proposta d’aprovació de la relació de despeses, i atès que han estat 
degudament conformades pels responsables de cada àrea i fiscalitzades 
favorablement per la Intervenció del Consell; 
 
Vist que l'acord del plenari del Consell Comarcal, adoptat en la sessió de 8 
de setembre de 2015 (BOP núm. 186 de 25-09-2015), conjuntament amb el 
Decret de Presidència de data 3 de setembre de 2015 (BOP núm. 186 de 25-
09-2015), va delegar al Consell de Govern la competència per autoritzar, 
disposar i reconèixer obligacions que esdevinguin de contractacions 
d’import superior a 50.000 euros, IVA inclòs, 
 
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/2017/46 de 15 de novembre 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. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
El president, en cas d’urgència, pot proposar la inclusió en l'ordre del dia 
d'altres assumptes a tractar, sempre i quan el Consell de Govern ho acordi 
per majoria absoluta, segons preveu l'art. 103.3 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova  el text refós de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya. 
  
En conseqüència, amb caràcter previ al debat i votació de les propostes, se 
sotmet a votació del Consell de Govern la urgència d’aquesta proposta i la 
ratificació de la seva inclusió en l’ordre del dia. La urgència de l’aprovació 
d’aquesta proposta rau en el fet que les obres de reforma de la seu del 
Consell Comarcal s’han de contractar abans de finalitzar el 2017. 
 
Sotmesa la urgència de les propostes a votació, s’acorda per unanimitat, la 
seva inclusió en l’ordre del dia. 
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6.1. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU I 
D’INSTAL·LACIONS DE LA REFORMA DE L’EDIFICI DEL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 
 
El Projecte executiu i d’instal·lacions de la reforma de l’edifici del Consell 
Comarcal del Ripollès; ha estat redactat per l’arquitecte i l’enginyer de la 
corporació, senyors Joan Tenas Torras i Xavier Masdeu Nou, 
respectivament. 
 
Aquest Projecte té un pressupost d’execució material de 128.928,12 € i un 
pressupost base de licitació de 185.643,61 € (cent vuitanta-cinc mil sis-
cents quaranta-tres euros amb seixanta-un cèntims), el qual inclou el 13 % 
de despeses generals, el 6% de benefici industrial i el 21 % d’IVA. 
 
Aquest projecte s’ha dividit en dues fases, per compatibilitzar l’execució de 
les obres amb el desenvolupament normal de la feina en el centre de treball. 
La primera fase inclou els treballs de la planta baixa i el soterrani de 
l’edifici. El pressupost d’execució material d’aquesta primera fase és de 
63.198,83 € i el pressupost base de licitació és de 91.000 € (noranta-un mil 
euros), que inclou el 13 % de despeses generals, el 6% de benefici 
industrial i el 21 % d’IVA. La primera fase.  
 
Consta a l’expedient l’informe de secretaria que determini el procediment a 
seguir. 
 
El Consell de Govern és l’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest 
projecte per delegació del Ple acordada en la seva sessió de data 8 de 
setembre de 2015, en matèria d’aprovació de projectes quan la contractació 
de la seva execució correspongui al ple. Aquest acord es va publicar al 
Butlletí oficial de la província de Girona núm. 186, de 25 de setembre de 
2015.  
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords 
següents: 
 
Primer. Aprovar inicialment el Projecte executiu i d’instal·lacions de la 
reforma de l’edifici del Consell Comarcal del Ripollès; que ha estat redactat 
per l’arquitecte i l’enginyer de la corporació, senyors Joan Tenas Torras i 
Xavier Masdeu Nou, respectivament. Aquest projecte té un pressupost 
d’execució material de 128.928,12 € i un pressupost base de licitació de 
185.643,61 € (cent vuitanta-cinc mil sis-cents quaranta-tres euros amb 
seixanta-un cèntims), el qual inclou el 13 % de despeses generals, el 6% de 
benefici industrial i el 21 % d’IVA. 
 
Segon. Sotmetre a informació pública pel termini de 30 dies el projecte 
aprovat, mitjançant la publicació d’anuncis al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat, a un diari de difusió  
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comarcal i a l’e-tauler de la corporació, per tal que qualsevol persona 
interessada pugui formular les al·legacions que consideri pertinents. 
 
Tercer. Aquest projecte esdevindrà definitivament aprovat sense necessitat 
de prendre cap nou acord si durant el període d’informació pública no es 
formula cap al·legació. En tot cas, l’acord d’aprovació definitiva s’haurà de 
publicar al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya i a un diari d’àmbit comarcal, i s’anunciarà també al tauler 
d’anuncis de l’administració corresponent. 
 
Quart. Comunicar aquest acord a la Intervenció i a la Gerència. 
 
El president explica que el Consorci de Benestar Social del Ripollès pagarà 
durant 4 anys un lloguer de 18.000 €/any. Es licitarà la primera fase abans 
de finals d’any. Consisteix fonamentalment en la reforma de la planta 
baixa. El Consell Comarcal del Ripollès va creixent i s’ha d’adaptar a 
aquestes necessitats sobrevingudes. Licitarem la primera fase supeditada a 
l’aprovació definitiva del projecte i a l’atorgament de la llicència. 
 
 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 
7. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
Es dóna compte dels Decrets dictats per la Presidència que es detallen a 
continuació: 
 

DATA DESCRIPCIÓ
Decret de 26/10/2017 Inspecció biennal les Coromines
Decret de 26/10/2017 Inspecció biennal Alberg la Ruta del Ferro
Decret de 02/11/2017 Es declara desert el procés selectiu d'un tècnic d'administració

electrònica
Decret de 03/11/2017 Sol·licitar a la DGAL el nomenament accidental de la

funcionària de carrera de la corporació que es relaciona per
ocupar el lloc de secretaria amb efecsets de l'1/11/2017 i
durant les absències temporals de la secretària de la
corporació.

Decret de 07/11/2017 Contracte menor de subministrament, instal·lació i
programació de la comunicació entre les EDARS de Planoles i 
Setcases amb la de Ripoll

Decret de 07/11/2017 Decret definitiu admesos plaça administratiu codi 13 F inclosa
a l'oferta pública d'ocupació 2017

Decret de 07/11/2017 Decret definitiu admesos plaça administratiu codi 76 F inclosa
a l'oferta pública d'ocupació 2017

Decret de 07/11/2017 Decret definitiu admesos plaça tècnic mediambiental inclosa a
l'oferta pública d'ocupació 2017

Decret de 07/11/2017 Decret definitiu admesos plaça tècnic superior d'administració
general inclosa a l'oferta pública d'ocupació 2017

Decret de 07/11/2017 Esmena error material 1a fase AIMs
Decret de 14/11/2017 Canvi de categoria professional Carina Jové i Costa
Decret de 14/11/2017 Es canvia la data de realització de les proves d'oposició de la

plaça de tècnic mig mediambiental i es fixa la data de
realització de la prova de català per totes les places
convocades incloses a l'oferta pública d'ocupació de 2017

Decret de 15/11/2017 Resolució ajuts de menjador 4a fase_17-18
Decret de 15/11/2017 Resconeixement gratuïtats 17-18 Fase 1A  
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El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
8. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
 
Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen a 
continuació: 
 

DATA DESCRIPCIÓ
Resolució de 10/10/2017 Incoar la tramitació de l'expedient de contractació per executar 

la instal·lació i programació de la comunicació entre els
cabalímetres de les EDARS de Planoles i Setcases i el sistema 
Scada de l'EDAR de Ripoll

Resolució de 27/10/2017 Incoació de l'expedient de contractació mitjançant procediment 
negociat amb un únic oferent del contracte del servei de
transport a la demanda en reforç de la línia regular Setcases-
Camprodon-Ripoll, concessió V-6464-GC-64-GI, 2017-2018

Resolució de 30/10/2017 Contractació informador juvenil (Categoria C1) per substituir
Carina Jové

Resolució de 30/10/2017 Tramitació expedient per al canvi de categoria professional de
la treballadora Carina Jové. Passarà a A2 fins 31 de desembre
2017

Resolució de 30/10/2017 Incoar la tramitació de l'expedient de pròrroga del contracte
per a la prestació del servei del manteniment informàtic, així
com la implantació de l'administració electrònica i dels
serveis del Consorci AOC

Resolució de 30/10/2017 Incoació expedient modificació pressupost 22/2017
Resolució de 31/10/2017 Bonificació de taxes de l’Escola Comarcal de Música del 

Ripollès per al curs 2017-2018 (fase 2)
Resolució de 31/10/2017 Aprovació expedient modificació pressupost 22/2017 
Resolució de 03/11/2017 Incoar la tramitació de l'expedient de modificació de crèdits

per fer front a les despesses a assumir
Resolució de 06/11/2017 Incoació expedient modificació pressupost 23/2017
Resolució de 06/11/2017 Aprovació expedient modificació pressupost 23/2017 
Resolució de 06/11/2017 Incoació expedient modificació pressupost 24/2017
Resolució de 06/11/2017 R1.Modificació i autorització canvi horari alumnes

secundària.
Resolució de 06/11/2017 R3.Modificació i autorització canvi horari alumnes

secundària.
Resolució de 07/11/2017 Incoació tramitació del contracte de subministrament de dos

ordinadors de sobretaula amb destinació a les àrees
d'Intervenció i Administració Electrònica de la corporació  

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
 
 
 



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 

 
 
 
9.PRECS I PREGUNTES 
 
El president repassa l’ordre del dia del Ple. 
 
 
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 
 
 


