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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 21/2017 
 
 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts 19 de desembre de 2017 
Hora d’inici: 19.20 hores 
Hora d’acabament: 20.15 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 
   

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Pròrroga del contracte de concessió del servei públic d'explotació, 

conservació i manteniment de sistemes de sanejament de la comarca 
del Ripollès fins el 30 de juny de 2018. 

3. Pròrroga del contracte de concessió de gestió del servei públic de 
transport a la demanda en reforç de la línia regular Ribes-Ripoll. 

4. Aprovació del conveni de colꞏlaboració entre el Consell Comarcal 
del Ripollès, l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, 
l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries, l’Ajuntament de Camprodon, 
l’Ajuntament de Llanars, l’Ajuntament de Vilallonga de Ter i 
l’Ajuntament de Setcases, pel cofinançament del desplegament de la 
xarxa de la fibra òptica. 

5. Aprovació de les condicions particulars que regiran el contracte 
d’arrendament de diversos espais de la seu del Consell Comarcal del 
Ripollès per part del Consorci de Benestar Social del Ripollès. 
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6. Aprovació del conveni de colꞏlaboració entre el Consell Comarcal 
del Ripollès i l’Ajuntament de Ripoll per a l’execució de les obres de 
millora de l’Arxiu Comarcal del Ripollès. 

7. Aprovació de factures i certificacions d’obres. 
7.1 Aprovació de factures. 

8. Mocions d’urgència. 
8.1 Proposta de modificació del contracte de servei escolar de 

menjador de l’escola Mare de Déu de Núria de Ribes de Freser. 
8.2 Aprovació de la tramitació de l’expedient i del plec de clàusules 

administratives i tècniques per a la contractació de les obres de 
la primera fase del projecte executiu i d’instalꞏlacions de la 
reforma de l’edifici del Consell Comarcal del Ripollès, 
mitjançant procediment obert amb diversos criteris 
d’adjudicació. 

8.3 Aprovació de la tramitació de l’expedient i del plec de clàusules 
administratives i tècniques per a la contractació dels serveis per 
a la implantació i posada en funcionament d’un sistema 
d’administració electrònica al Consell Comarcal del Ripollès i 
als seus consorcis adscrits i el servei de manteniment per als 
anys 2019 a 2022, mitjançant procediment obert amb diversos 
criteris d’adjudicació 

 
Control de l’Acció de Govern 

 
9. Donar compte dels decrets de Presidència. 
10. Donar compte de les resolucions de Gerència. 
11. 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 5 de desembre 
de 2017, sense cap esmena. 
 
 
2. PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SERVEI 
PÚBLIC D'EXPLOTACIÓ, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE 
SISTEMES DE SANEJAMENT DE LA COMARCA DEL RIPOLLÈS 
FINS EL 30 DE JUNY DE 2018 
 
Antecedents de fet: 
 
1.- El contracte de concessió del servei públic d'explotació, conservació i 
manteniment de sistemes de sanejament de la comarca del Ripollès, es va 
subscriure entre el Consell Comarcal del Ripollès i l'empresa CADAGUA, 
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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. 
 
2.- El gerent va dictar 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 estava previst que s’aprovés durant el 2017, preveu una 
redefinició del model de sanejament. Aquesta pròrroga havia de permetre 
poder fer un concurs quan ja s’hagués descrit el model de gestió dels 
sistemes de sanejament de Catalunya. 
 
3.- En data 5 de desembre de 2017, la gerència dicta resolució en què 
proposa la prolongació del contracte de referència per un període de 6 
mesos més, amb efectes des del dia 1 de gener de 2018 fins el dia 30 de 
juny de 2018, que és el temps que es considera imprescindible per a la 
tramitació de la nova contractació d’aquest servei fins a la seva adjudicació 
i ordena que s’incoï l’expedient de contractació corresponent. 
 
A la vista d’aquesta resolució, en data 11 de desembre de 2017, la Cap de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat emet informe en el qual conclou que les 
necessitats que van motivar el contracte encara perduren, que estem a punt 
de finalitzar l’any i 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 havia de preveure una redefinició 
del model de sanejament, no s’ha aprovat i que durant el 2017 els serveis 
tècnics de la corporació han estat treballant en l’elaboració del plànols que 
grafien els sistemes de sanejament en alta de cada municipi, així com les 
corresponents fitxes tècniques de les depuradores, a fi de concretar l’abast 
de les delegacions municipals en aquesta matèria. 
 
L’informe també exposa que aquesta tasca s’ha dut a terme sota la tutela i 
amb estreta colꞏlaboració de l’ACA. Els corresponents convenis de 
delegació i documentació tècnica annexa s’han aprovat pel Ple del Consell 
Comarcal del Ripollès de data 21 de novembre de 2017 i s’han tramès als 
respectius ajuntaments per a la seva aprovació. Així mateix fa referència a 
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l’encàrrec efectuat mitjançant les resolucions de gerència de dates 17 de 
novembre i 5 de desembre de 2017, per a la redacció els corresponents 
plecs reguladors de la contractació. 
 
4.- En data 11 de desembre de 2017 s’emet informe de Secretaria el qual 
conclou que s’han esgotat totes les pròrrogues del contracte subscrit amb 
CADAGUA, S.A., inclosa la forçosa de 6 mesos -pacte segon del contracte, 
juntament amb la clàusula 10 del plec regulador de la contractació-, 
prevista per si no ha estat formalitzada una nova adjudicació del servei 
abans de la finalització del termini contractual o de les seves pròrrogues. 
Aquest informe també determina que cal formular advertiment a l’òrgan de 
contractació, en el sentit que el contracte de referència, a partir del dia 31 
de desembre de 2017, ja no serà vigent.  
 
En conseqüència, aquesta pròrroga forçosa del contracte i no prevista en el 
mateix, comportarà, a partir d’aquella data, l’execució d’un contracte que 
ha perdut la seva vigència. Aquest fet constitueix l’incompliment de 
l’obligació que imposa la llei de què els contractes tinguin una duració 
determinada que, incloent les seves possibles pròrrogues, és la que estableix 
el contracte.  
 
És evident que en tractar-se de la prestació d’un servei públic, se n’ha de 
garantir la continuïtat i, per tant, s’ha d’acordar la pròrroga forçosa del 
contracte. Aquesta pròrroga ha de ser pel termini estrictament indispensable 
per a la tramitació del nou expedient de contractació d’aquest servei, el 
qual s’ha d’iniciar amb la màxima celeritat. 
 
5.- La interventora emet informe de data 12 de  desembre de 2017, que 
acredita que hi ha consignació suficient per a l’execució d’aquesta pròrroga 
a la partida 2018.23.1601.22799. No obstant, aquesta consignació queda 
supeditada a l’aprovació del pressupost per a l’exercici 2018. Així mateix, a 
la vista dels antecedents d’aquest contracte que consten a l’expedient i 
d’acord amb l’informe de secretaria, es reitera la necessitat d’iniciar sense 
més demora l’expedient de contractació del servei públic d’explotació, 
conservació i manteniment dels sistemes de sanejament de la comarca del 
Ripollès, per haver-se esgotat el període del de vigència del contracte més 
les pròrrogues previstes, fins i tot la forçosa. No obstant, en tractar-se de la 
prestació d’un servei públic, se n’ha de garantir la continuïtat. En aquest 
sentit, la pròrroga s’acordarà pel termini estrictament indispensable per a la 
tramitació del nou expedient. 
 
 
Fonaments de Dret: 
 
I.- El Consell Comarcal del Ripollès presta el servei públic d'explotació, 
conservació i manteniment de sistemes de sanejament de la comarca del 
Ripollès, per la delegació efectuada, en diferents moments, pels municipis 
de la comarca que tenen EDAR. 
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II.- L’article 153.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, estableix que els ens 
locals han d’establir els serveis públics mínims obligatoris i garantir-ne la 
continuïtat de la prestació. 
 
III.- És evident que en tractar-se de la prestació d’un servei públic, s’ha de 
garantir la continuïtat de la prestació del servei. No obstant això i a la vista 
dels informes emesos, s’adverteix a l’òrgan de contractació en el sentit que 
el contracte de referència, a partir del dia 31 de desembre de 2017, ja no 
serà vigent. En conseqüència, aquesta pròrroga forçosa del contracte i no 
prevista en el mateix, comportarà, a partir d’aquella data, l’execució d’un 
contracte que ha perdut la seva vigència. Aquest fet constitueix 
l’incompliment de l’obligació que imposa la llei de què els contractes 
tinguin una duració determinada que, incloent les seves possibles 
pròrrogues, és la que estableix el contracte. 
 
IV.- Les competències en matèria de contractació decauen en el Consell de 
Govern per delegació de l’acord de Ple de data 8 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. 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 gener 
de 2018, fins a 30 de juny de 2018. 
 
Segon. Comprometre la quantitat necessària per poder fer front a la 
pròrroga durant l’any 2018, 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 a l’empresa CADAGUA S.A., 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. 
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3. PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE REFORÇ DEL SERVEI 
PÚBLIC DE TRANSPORT DE LA LÍNIA V-1224-GI-B-22 EN EL 
TRAM RIBES DE FRESER-RIPOLL 
 
La vigència del contracte de concessió de gestió del servei públic del 
transport a la demanda en reforç de la línia V-1224-GI-b-22 en el tram 
Ribes de Freser-Ripoll, és, d’acord amb el què fixa la clàusula quarta del 
plec de clàusules regulador del contracte, de dos anys, a comptar des del dia 
1 de gener de 2015. Es preveu també la possibilitat de realitzar pròrrogues 
anuals fins a un màxim de dues. 
 
En data 2 de desembre de 2017 la cap de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
ha emès una proposta sobre la necessitat d’executar la segona pròrroga 
contemplada al contracte de concessió de gestió del servei públic del 
transport a la demanda en reforç de la línia V-1224-GI-b-22 en el tram 
Ribes de Freser-Ripoll,  per un any, amb efectes des del 1 de gener de 2018 
i fins el dia 31 de desembre de 2018. 
 
La Secretaria de la corporació ha emès informe favorable sobre la pròrroga 
del contracte. 
 
Consta a l’expedient l’informe de la Intervenció, de 19 de desembre de 
2017, que conclou que a l’aplicació pressupostària 2017.21.4412.22799 hi 
ha crèdit suficient per fer front a la despesa que representa aquesta proposta 
durant l’exercici 2017. Caldrà adoptar el compromís de dotar el pressupost 
de l’exercici 2018 amb la quantitat necessària per fer front a la contractació 
durant l’any 2018. 
 
Les competències en matèria de contractació decauen en el Consell de 
Govern per delegació de l’acord de Ple de data 8 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.- Prorrogar el contracte de concessió de gestió del servei públic del 
transport a la demanda en reforç de la línia V-1224-GI-b-22 en el tram 
Ribes de Freser-Ripoll, per un any més, amb efectes des del dia 1 de gener 
de 2018 i fins el dia 31 de desembre de 2018. 
 
Segon. Adoptar el compromís de dotar el pressupost de l’exercici 2018 amb 
la quantitat necessària per poder fer front a la pròrroga durant l’any 2018. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord al concessionari, i fer-li palès que contra 
l’acord 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 
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Contenciós de Girona en el termini de dos mesos comptats també des de 
l’endemà de la recepció d’aquest acord. 
 
Quart. Adoptar el compromís de dotar el pressupost de l’exercici 2018 amb 
la quantitat necessària per poder fer front a la totalitat de la despesa durant 
la vigència del contracte. 
 
 
4. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COLꞏLABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS, L’AJUNTAMENT DE 
SANT JOAN DE LES ABADESSES, L’AJUNTAMENT DE SANT PAU 
DE SEGÚRIES, L’AJUNTAMENT DE CAMPRODON, 
L’AJUNTAMENT DE LLANARS, L’AJUNTAMENT DE 
VILALLONGA DE TER I L’AJUNTAMENT DE SETCASES, PEL 
COFINANÇAMENT DEL DESPLEGAMENT DE LA XARXA DE 
FIBRA ÒPTICA 
 
En la reunió celebrada el passat dia 6 de març de 2017, a l'Ajuntament de 
Ripoll, amb representacions de la Generalitat de Catalunya, el Consell 
Comarcal del Ripollès i diversos ajuntaments de la comarca es va expressar 
la necessitat de seguir desplegant la xarxa pública de fibra òptica, que ja ha 
arribat a la capital del Ripollès, per la resta de la comarca. 
 
És voluntat dels Ajuntaments de Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de 
Segúries, Camprodon, Llanars, Vilallonga de Ter i Setcases juntament amb 
el Consell Comarcal del Ripollès, de dur a terme el desplegament de la 
fibra òptica des de Ripoll a tots els municipis signants del present conveni. 
 
A tal efecte, s’ha redactat la proposta de Conveni de colꞏlaboració a 
subscriure entre el Consell Comarcal del Ripollès i els Ajuntaments de Sant 
Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries, Camprodon, Llanars, 
Vilallonga de Ter i Setcases, per regular les condicions de la colꞏlaboració 
en el cofinançament del desplegament de la xarxa de la fibra òptica. 
 
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 colꞏlaboració i cooperació de la Generalitat, que és 
accessible des del Portal de la Transparència. 
 
Es disposa de la partida pressupostària “Pla comarcal de fibra òptica” 
2017.30.491.22799, per fer front a aquest conveni. 
 
Consta a l’expedient l’informe favorable de la Intervenció, de 19 de 
desembre de 2017,  que conclou que l’aportació de 30.000 € per part del 
Consell Comarcal del Ripollès resta supeditada a que la Diputació de Girona, 
faci aquesta aportació pel mateix import i que indiqui el concepte al que 
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hauran d’anar destinats els fons, es a dir, caldrà que consti que es tracta 
d’una subvenció finalista. 
 
Correspon al Consell de Govern la competència per a l’aprovació d’aquest 
conveni 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: 
 
Primer. Aprovar el conveni de colꞏlaboració entre el Consell Comarcal del 
Ripollès, l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de 
Segúries, Camprodon, Llanars, Vilallonga de Ter i Setcases, pel 
cofinançament del desplegament de la xarxa de la fibra òptica, el qual és 
del contingut literal següent:  
 
“CONVENI DE COLꞏLABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS, 
L´AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES, L´AJUNTAMENT DE SANT 
PAU DE SEGÚRIES, L´AJUNTAMENT DE CAMPRODON, L´AJUNTAMENT DE 
LLANARS, L´AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER I L´AJUNTAMENT DE 
SETCASES,  PEL COFINANÇAMENT DEL DESPLEGAMENT DE LA XARXA DE 
FIBRA ÒPTICA  

 
 

Ripoll, ___ de desembre de 2017 
 

REUNITS 

 
El Sr. Joan Manso i Bosoms, president del Consell Comarcal del Ripollès, per nomenament 
del Ple d´aquest Consell Comarcal del dia _________________de 2015, amb domicili al 
Carrer Progrés, 22, 17500 de Ripoll, amb CIF número  __________________, assistit per la 
secretària d’aquesta corporació, Sra. _______________________________.  
 
El Sr. Ramon Roqué i Riu, alcalde-president de l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, 
per nomenament del Ple d´aquest Ajuntament del dia 13 de juny de 2015, amb domicili a la 
Plaça Major, 3, 17860 de Sant Joan de les Abadesses, amb número de CIF P1717700G, 
assistit per la secretària d’aquesta corporació, Sra. Raquel Costa Iglesias.  
 
La Sra. Dolors Cambras i Saqués, alcaldessa-presidenta de l´Ajuntament de Sant Pau de 
Segúries, per nomenament del Ple d´aquest Ajuntament del dia 13 de juny de 2015, amb 
domicili al Carrer Guàrdia ,11, 17864 de Sant Pau de Segúries, amb número de CIF 
_______________, assistit pel secretari/a d´aquesta corporació, Sr/a. 
_______________________________.  
 
El Sr. Francesc Xavier Sala i Pujol , alcalde-president de l´Ajuntament de Camprodon, per 
nomenament del Ple d´aquest Ajuntament del dia 13 de juny de 2015, amb domicili a la 
Plaça de la Vila, 1, 17867 de Camprodon, amb número de CIF ______________, assistit pel 
secretari d´aquesta corporació, Sr. Jaume Sales i ______________.  
 
El Sr. Amadeu Rosell i Martí, alcalde-president de l´Ajuntament de Llanars per nomenament 
del Ple d´aquest Ajuntament del dia 13 de juny de 2015, amb domicili a la Plaça de l´Om, 3, 
17869 de Llanars, amb número de CIF ______________, assistit pel secretari/a  d´aquesta 
corporació, Sr/a. ___________________.  
 



CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 

9 
 

La Sra. Mònica Bonsoms i Pastoret, alcaldessa-presidenta de l´Ajuntament de Vilallonga de 
Ter, per nomenament del Ple d´aquest Ajuntament del dia 13 de juny de 2015, amb domicili 
a la Plaça de les Escoles, 1, 17869 de Vilallonga de Ter, amb número de CIF 
______________, assistit pel secretari/a  d´aquesta corporació, Sr/a. 
___________________.  
 
La Sra. Anna Vila Palol, alcaldessa-presidenta de l´Ajuntament de Setcases per nomenament 
del Ple d´aquest Ajuntament del dia ... de ........ de 2017, amb domicili a la Plaça Major, 1, 
17869 de Setcases, amb número de CIF ______________, assistit pel secretari/a  d´aquesta 
corporació, Sr/a. ___________________.  
 
 

ANTECEDENTS 
 

I.- Que en la reunió celebrada el passat dia 6 de març de 2017 a l'Ajuntament de Ripoll, per 
part de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Ripollès i diversos 
ajuntaments de la comarca es va expressar la necessitat de seguir desplegant la xarxa 
pública de fibra òptica que ja ha arribat a la capital del Ripollès, per la resta de la 
comarca. 

II.- Que és voluntat dels Ajuntaments de Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries, 
Camprodon, Llanars, Vilallonga de Ter i Setcases juntament amb el Consell Comarcal del 
Ripollès, de dur a terme el desplegament de la fibra òptica des de Ripoll a tots els municipis 
signants del present conveni. 

III.- Que a fi de fer realitat aquesta voluntat comuna les parts que subscriuen aquest 
conveni acorden colꞏlaborar econòmicament en el cofinançament d’aquest projecte. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest 
conveni, d’acord amb els següents 
 

PACTES 
 
PRIMER.-  Finalitat de la colꞏlaboració 
 
1.1. El present conveni de colꞏlaboració té per objecte regular les condicions de la 

colꞏlaboració en el cofinançament del desplegament de la xarxa de la fibra òptica 
des de Ripoll a Sant Joan de les Abadesses (Serrat de la Reia), que inicialment es 
valoren en 115.200,00 euros (IVA inclòs),  que seran aportats entre totes les 
administracions signants, en els imports següents: 

INGRESSOS IMPORT 

Aportació Consell 
Comarcal del Ripollès 70.000,00 

Aportació Ajuntaments 45.200,00 

TOTAL INGRESSOS 
115.200,00  

(IVA inclós)  

  
 
1.2. Està previst que la Diputació de Girona atorgui al Consell Comarcal del Ripollès 

l’import de 30.000 €, en un futur immediat. Quan aquesta aportació es produeixi, el 
Consell Comarcal adopta el compromís d’incorporar aquest import al 
cofinançament del desplegament de la fibra òptica a la comarca del Ripollès.  

 
SEGON.- Aportacions econòmiques Ajuntaments 
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Els ajuntaments en conjunt aportaran la quantitat de 45.200,00 €. L´aportació econòmica a 
realitzar per a cadascun dels ajuntaments serà concretament de 2 euros per habitant, amb 
excepció de l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, que la seva aportació serà de 
major import.  El detall de l’aportació econòmica de cada ajuntament és el que figura a 
l’Annex I d’aquest conveni.   
 
El Consell Comarcal del Ripollès s´obliga a destinar l´aportació total realitzada pels 
ajuntaments conveniats i la de la Diputació de Girona quan es materialitzi, al finançament 
de l´actuació objecte del mateix.  
 
TERCER.- Obligacions econòmiques  
 
Abans del dia 1 de març de 2018, els ajuntaments conveniats hauran d´acreditar la plena 
disponibilitat de la despesa que cofinancen mitjançant el certificat de l´acord municipal 
d´aprovació de la despesa, així com el corresponent certificat d´existència de crèdit 
pressupostari expedit per la Intervenció Municipal.  
 
QUART.- Terminis de pagament 
 
El Consell Comarcal del Ripollès comunicarà a cada ajuntament signant d´aquest conveni la 
finalització de les actuacions a les quals es destinarà l’import previst en el pacte primer, 
per tal que en el termini màxim de dos mesos des de l´esmentada notificació, abonin al 
Consell Comarcal del Ripollès la quantitat corresponent a la seva aportació.  

 
Si finalitzat aquest termini no s’hagués fet el pagament corresponent, el Consell Comarcal 
del Ripollès podrà compensar el deute pendent amb el pagament de qualsevol crèdit que el 
deutor tingui o pugui tenir, per qualsevol concepte, amb el Consell Comarcal del Ripollès.  
 
CINQUÈ.- Durada 
 
El present conveni de colꞏlaboració serà vigent des del moment de la seva signatura i fins 
que es compleixin la totalitat de les obligacions contretes i romandrà vigent fins a la seva 
derogació expressa.  
 
SISÈ.- Normativa legal 
 
El present Conveni de colꞏlaboració interadministratiu i de finançament es regirà pel que 
disposen els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d´1 d´octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic;  article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d´abril,  Reguladora de les Bases de Règim Local;  
articles 303 i següents del ROAS (Decret 179/1995) i articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, 
de 3 d´agost, de Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya.  
 
SETÈ.- Publicitat del conveni 
 
Als efectes del que disposa l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni de colꞏlaboració 
interadministratiu de finançament s’haurà de publicar al DOGC i al web del Registre de 
Convenis de colꞏlaboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.  
 
VUITÈ.- Formes d´extinció del conveni 
 
El present conveni de colꞏlaboració interadministratiu de finançament s’extingirà pel 
compliment de les actuacions que formen el seu objecte o per alguna de les causes de 
resolució que s´indiquen a continuació.  
 
Són causes de resolució del present conveni:  
 
 a) L´acord unànime de tots els ens conveniats.  
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b) L´incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d´algun 

 dels ens conveniats.  
 
 c) Decisió judicial declaratòria de la nulꞏlitat del conveni. 
 
NOVÈ.- Comissió mixta 
 
Ambdues parts es comprometen a constituir una comissió mixta de treball que entre d’altres 
estableixi les responsabilitats de manteniment i operació de les infraestructures de 
telecomunicacions construïdes i els protocols associats per establir de manera  
 
DESÈ.- Litigis 
 
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present acord de naturalesa 
administrativa, les parts es sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Abans d’acudir a la Jurisdicció contenciós administrativa caldrà formular requeriment 
previ, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
 
I, en prova de conformitat, totes les parts signen el present conveni de colꞏlaboració, a la 
ciutat i en la data esmentada a l´encapçalament. “ 
 
Segon.-Notificar l’adopció d’aquest acord als ajuntaments de la comarca que 
es relacionen en la part expositiva, per a l’aprovació del conveni. 
 
Tercer.- Publicar aquest conveni en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i al web del Registre de convenis de colꞏlaboració i cooperació de 
la Generalitat, que és accessible des del Portal de la Transparència. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord a la Intervenció i a l’Àrea de Cooperació 
Municipal als efectes del seu coneixement. 
 
Cinquè.- Facultar el president o persona en qui delegui per subscriure els 
convenis i tots aquells documents que es derivin d’aquest acord. 
 
 
5. APROVACIÓ DE LES CONDICIONS PARTICULARS QUE 
REGIRAN EL CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE DIVERSOS 
ESPAIS DE LA SEU DEL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 
PER PART DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL 
RIPOLLÈS 
 
Antecedents de fet: 
 
El Consorci de Benestar Social del Ripollès està constituït pel Consell 
Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Ripoll, i els seus estatuts van ser 
publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 191 de 
data 5 d’octubre de 2009, i en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya número 5473, de data 29 de setembre de 2009. 
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Abans de constituir-se el Consorci de Benestar Social del Ripollès, els 
serveis que presta aquest ens, per tota la comarca, excepte el municipi de 
Ripoll,  els prestava el Consell Comarcal directament, amb personal propi, 
des de la seva seu corporativa. 
 
El personal laboral de serveis socials del Consell Comarcal del Ripollès i 
de l’Ajuntament de Ripoll van ser transferits al Consorci, pel mecanisme de 
la successió d’empresa que estableix l’article 44 de l’Estatut dels 
Treballadors. No obstant això, el centre de treball d’aquest personal sempre 
ha estat la seu del Consell Comarcal del Ripollès. 
 
El Consorci de Benestar Social del Ripollès ha solꞏlicitat per diversos 
motius, el seu trasllat a la planta primera de la seu del Consell Comarcal del 
Ripollès ubicada al carrer Progrés 22, de Ripoll, per destinar-la a l’activitat 
administrativa del Consorci. Així mateix, precisen ocupar un despatx a la 
planta baixa, per destinar-lo a l’activitat de recepció i 4 despatxos a la 
mateixa planta baixa que es destinaran a l’activitat d’atenció dels usuaris. A 
part, també ocuparan un espai a la planta soterrània, que es destinarà a l’ús 
d’arxiu del Consorci. 
 
Atendre aquests canvis solꞏlicitats pel Consorci motiven la necessitat de 
reubicar el personal propi del Consell Comarcal i el d’altres ens que ocupen 
diversos espais de la seu de la corporació, així com haver d’afrontar una 
sèrie d’obres. Aquesta situació fa aconsellable preveure les condicions 
reguladores d’aquesta ocupació, fixar un preu de lloguer i determinar els 
espais i criteris d’ús dels espais comuns. 
 
A tal efecte s’han redactat les condicions particulars que regulen 
l’arrendament de diversos espais de la seu del Consell Comarcal del 
Ripollès, que actuarà com a part arrendadora, al Consorci de Benestar 
Social del Ripollès, que actuarà com a part arrendatària. Les raons que 
motiven l’adjudicació directa d’aquest contracte al Consorci de Benestar 
Social estan justificades en aquest plec de condicions.  
 
Fonaments de Dret. 
 
Aquest contracte té naturalesa de negoci jurídic de caràcter privat que es 
regeix per la legislació patrimonial, de conformitat amb el que estableix 
l'article 4.1.p) del Text refós de la llei de contractes del sector públic, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). 
 
Els actes de preparació i adjudicació es regularan pel que estableix l'article 
206 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i per les normes de 
desplegament contingudes en el Reglament de patrimoni dels ens locals, 
aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d'octubre. 
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Supletòriament, serà d'aplicació la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del 
patrimoni de les administracions públiques i el seu Reglament general de 
desplegament, aprovat pel Reial decret 1373/2009, de 28 d'agost. 
 
Els efectes i l'extinció del contracte d'arrendament es troben subjectes al 
dret privat tal com assenyala l'article 20.2, in fine, del TRLCSP, 
concretament el contracte es regirà per les clàusules i condicions establertes 
per les parts, i supletòriament, per les disposicions del Títol III de la Llei 
29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments urbans, corresponents als 
arrendaments de finca urbana per a ús diferent de l’habitatge. 
 
Les competències en matèria de contractació decauen en el Consell de 
Govern per delegació de l’acord de Ple de data 8 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 les condicions particulars que regulen l’arrendament de 
diversos espais de la seu del Consell Comarcal del Ripollès, que actuarà 
com a part arrendadora, al Consorci de Benestar Social del Ripollès, que 
actuarà com a part arrendatària, que formen part integrant d’aquest acord. 
 
Segon. Notificar aquest acord i les condicions particulars al Consorci de Benestar 
Social del Ripollès. 
 
Tercer. Donar compte d'aquest acord a la Intervenció i a la Gerència, per al 
seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
 
6. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COLꞏLABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE 
RIPOLL PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA DE 
L’ARXIU COMARCAL DEL RIPOLLÈS 
 
En data 28 de desembre de 2012 es va subscriure Conveni de colꞏlaboració 
entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
l’Ajuntament de Ripoll i el Consell Comarcal del Ripollès per a la gestió de 
l’Arxiu Comarcal del Ripollès. Aquest conveni preveu que l’Arxiu 
Comarcal faci alhora les funcions d’arxiu comarcal i les d’arxiu municipal 
de Ripoll. 
 
Així mateix, el propi conveni preveu que d’acord amb l’article 33 de la Llei 
d‘arxius i documents, la gestió de l’arxiu Comarcal del Ripollès és exercida 
conjuntament per l’Ajuntament de Ripoll i el Consell Comarcal, sens 
perjudici de les funcions del Departament de Cultura de direcció, impuls i 
coordinació de la Xarxa d’Arxiu Comarcals. 
 



CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 

14 
 

L’estat de l’edifici de l’Arxiu Comarcal requereix una sèrie d’obres de 
millora i, a tal efecte, l’Ajuntament de Ripoll ha redactat un projecte de 
millora de les façanes de l‘edifici, degut al seu mal estat i al risc que pot 
comportar el seu deteriorament. El projecte, redactat pels serveis tècnics 
municipals, ascendeix a un total de 46.707,28€, i es vol executar en dues 
fases.  La primera fase per import de 20.000,01€ i la segona de 26.707,27€. 
Aquest projecte ha estat aprovat per acord de Junta de Govern de 
l’Ajuntament de Ripoll de data 20 de novembre de 2017. 
 
La primera fase, que consisteix en la reforma de les façanes del carrer 
Raval de l’Hospital i Passatge Amoroset que actualment presenten un mal 
estat, serà finançada pel Consell Comarcal del Ripollès. 
 
L’arquitecte de la corporació ha emès un informe que conclou que la 
documentació que integra el projecte es considera suficient i ajustada al que 
es demana per aquest tipus de document. 
 
El Consell Comarcal del Ripollès té aprovada l’aplicació pressupostària 
2017.42.3322.46200 per la millora de les instalꞏlacions de l’Arxiu 
Comarcal, per un import de 20.000,00 €. 
 
Consta a l’expedient l’informe emès per la interventora en data 18 de 
desembre de 2017, que conclou que el crèdit proposat és adequat i suficient 
a la naturalesa de la despesa que es proposa. Així mateix determina que 
l’Ajuntament de Ripoll restarà subjecte a la justificació dels fons rebuts 
mitjançant l’aportació de les certificacions d’obres signades pels tècnics i 
aprovades per la Junta de Govern Local d’aquella corporació, tal i com es 
disposa en l’apartat segon del Conveni que es presenta a aprovació. 
 
En el marc de la gestió conjunta de l’Arxiu Comarcal per part de 
l’Ajuntament de Ripoll i el Consell Comarcal, s’ha redactat una proposta de 
conveni de colꞏlaboració per a l’execució de les obres de millora, que té el 
següent contingut literal: 
 
“CONVENI DE COLꞏLABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 
I L’AJUNTAMENT DE RIPOLL PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA 
DE L’ARXIU COMARCAL DEL RIPOLLÈS 
 
Ripoll, data 
 
REUNITS 
 
Per una banda,  
 
Ilꞏlustríssim senyor Joan Manso Bosoms, president del CONSELL COMARCAL DEL 
RIPOLLÈS, actuant en nom i representació del mateix, amb CIF P6700004B, i domicili al 
carrer Progrés, 22 de Ripoll, d’acord amb allò previst en l’article 13.1.a) del Decret 
Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
l’Organització Comarcal de Catalunya, facultat per signar aquest document en virtut de 
l’acord  adoptat pel Consell de Govern en la seva sessió de data ... de desembre de 2017, 
assistit per la secretària accidental, senyora Marta Arxé i Llagostera. 
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D’altra banda, 
 
Ilꞏlustríssim senyor Jordi Munell i Garcia, alcalde president de Ripoll, actuant en nom i 
representació de l’Ajuntament de Ripoll, amb CIF P1715600A i amb domicili a la Plaça 
Ajuntament 3 de Ripoll, d’acord amb l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i l’article 53.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
facultat per signar aquest document en virtut de l’acord de Junta de Govern Local de data 
..... de desembre de 2017, assistit pel secretari municipal, senyor Gerard Soldevila i Freixa.  
 
Totes dues parts, en la representació que tenen i en virtut de les facultats que tenen 
atribuïdes, es reconeixen amb la capacitació legal necessària per subscriure el present 
conveni de colꞏlaboració i a aquest efectes  
 
MANIFESTEN 
 
Antecedents i fonaments jurídics 
 

1. Que l’Ajuntament de Ripoll és titular de l’edifici que ocupa l’Arxiu Comarcal del 
Ripollès. L'Arxiu Comarcal del Ripollès (ACRI) forma part, des de la seva 
inauguració, l’any 2001, de la Xarxa d'Arxius Comarcals (XAC) de la Generalitat de 
Catalunya. La seva principal missió és la de preservar, conservar i difondre la 
documentació de les institucions del Ripollès i dels altres organismes, públics o 
privats, d’interès històric o cultural de la comarca. 

2. De conformitat amb el Conveni de colꞏlaboració subscrit en data 28 de desembre de 
2012, l’Ajuntament de Ripoll i el Consell Comarcal del Ripollès van acordar que 
l’Arxiu Comarcal del Ripollès faci alhora les funcions d’arxiu comarcal i les 
d’arxiu municipal de Ripoll. 

3. D’acord amb l’article 33 de la Llei d‘arxius i documents i el Conveni subscrit en 
data 28 de desembre de 2012, la gestió de l’arxiu Comarcal del Ripollès és exercida 
conjuntament per l’Ajuntament de Ripoll i el Consell Comarcal, sens perjudici de les 
funcions del Departament de Cultura de direcció, impuls i coordinació de la Xarxa 
d’Arxiu Comarcals. 

4. Que l’Ajuntament de Ripoll ha redactat un projecte de millora de les façanes de 
l‘edifici, degut al seu mal estat i al risc que pot comportar el seu deteriorament. El 
projecte, redactat pels serveis tècnics municipals, ascendeix a un total de 
46.707,28€, i es vol executar en dues fases.  La primera fase per import de 
20.000,01€ i la segona de 26.707,27€. Aquest projecte fou aprovat per acord de 
Junta de Govern de l’Ajuntament de Ripoll de data 20 de novembre de 2017. 

5. La primera fase, que consisteix en la reforma de les façanes del carrer Raval de 
l’Hospital i Passatge Amoroset que actualment presenten un mal estat, serà 
finançada pel Consell Comarcal del Ripollès. 

6. El Consell Comarcal del Ripollès té aprovada l’aplicació pressupostària 
2017.42.3322.46200 per la millora de les instalꞏlacions de l’Arxiu Comarcal, per un 
import de 20.000,00 €.  

7. Que ambdues institucions contemplen en les seves línies d’actuació i objectius, la 
millora de les instalꞏlacions de l’Arxiu, per tal que es pugui garantir la prestació 
dels serveis d’abast comarcal en les millors condicions i màximes garanties. 

8. L’article 103 de la CE, l’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic, l’article 150 del Text Refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, l’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i 
l’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveuen expressament la possibilitat que 
les administracions públiques estableixin mitjançant el conveni una relació de 
cooperació consensuada per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de 
les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès 
comú. 

9. Els articles 140.1.c), 141.2 i concordants de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic, prescriuen el deure de cooperació i assistència 
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activa entre totes les administracions públiques en exercici de la potestat de 
programació de llurs facultats i d’exercici de les seves competències i l’article 86 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, estableix  la facultat de les administracions locals 
d’establir convenis sempre que no siguin contraris a l’ordenament jurídic i versin 
sobre matèries no susceptibles de transacció i tinguin per objecte satisfer l’interès 
públic que tenen encomanat.  

10. L’art. 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
atribueix al municipi la competència “per a promoure tota mena d’activitats i 
prestar tots aquells serveis que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions 
de la comunitat veïnal”. En el mateix sentit s’expressa l’art. 66 del Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya. L’article 25 del Decret Legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Organització 
Comarcal de Catalunya regula l’assignació de competències a la comarca. 

11. L’article 10 i i l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local, i els articles 144.c) i 150 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, a banda de reflectir els deures de colꞏlaboració i cooperació recíproca 
que vinculen totes les administracions públiques locals, estableixen clarament la 
possibilitat que aquests deures s’instrumentin a través de convenis 
interadministratius. 

 
I per tot això ambdues parts atorguen aquest conveni de colꞏlaboració amb subjecció als 
següents  
 
ACORDS 
 
Primer.- Finalitat de la colꞏlaboració 
El present conveni té per objecte regular la colꞏlaboració entre l’Ajuntament de Ripoll i el 
Consell Comarcal del Ripollès per a l’execució de les obres derivades del “Projecte de 
millora de les façanes de l’Arxiu Comarcal del Ripollès”, d’acord amb el projecte aprovat 
per l’Ajuntament de Ripoll en sessió ordinària de la Junta de Govern Local l’Ajuntament de 
Ripoll de data 20 de novembre de 2017. 
 
Segon.-  Obligacions de les parts del conveni  
L’Ajuntament s’obliga a executar la totalitat del projecte. Pel que fa a la primera fase, 
s’obliga a iniciar l’expedient de licitació abans del 31 de desembre de 2017. 
 
El Consell Comarcal s’obliga a destinar la quantitat econòmica de 20.000,00 euros, per dur 
a terme l’execució de la primera fase de les obres anteriorment citades. 
 
L’Ajuntament de Ripoll serà el responsable del control i del seguiment de l’execució de les 
obres, motiu pel qual designarà els responsables tècnics que assumiran les obres. Aquesta 
designació serà comunicada al Consell Comarcal abans de l’inici de les obres. Per altra 
banda, el Consell Comarcal podrà designar un tècnic pel seguiment de l’actuació, si així ho 
considera oportú, que en el seu cas haurà de ser comunicat a l’Ajuntament de Ripoll també 
abans de l’inici de les obres. 
 
El Consell Comarcal s’obliga a satisfer l’import de 20.000,00 euros en el moment en què 
l’Ajuntament de Ripoll finalitzi la fase primera del projecte i així es justifiqui mitjançant les 
certificacions d’obres signades pels tècnics i constructors competents i aprovades per la 
Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Ripoll. El termini per a satisfer l’import 
assenyalat a l’Ajuntament de Ripoll és d’un mes, a comptar des de la data d’entrega de la 
certificació final de l’obra licitada. 
 
En el supòsit que l’import justificat en aquesta primera fase fos inferior a 20.000,00 euros, 
el Consell Comarcal només satisfarà la quantitat justificada. En el cas que l’import 
justificat fos superior, tot el què superi la quantitat de 20.000,00 euros serà assumit per 
l’ajuntament de Ripoll. 
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L’Ajuntament de Ripoll s’obliga a anunciar a la pàgina web municipal, així com també en 
un lloc visible de l’emplaçament de l’obra, la colꞏlaboració del Consell Comarcal del 
Ripollès per a l’execució de la mateixa. 
 
Ambdues parts admeten la possibilitat de prorrogar el termini fixat per a l’inici de les obres 
sempre i quan no es demori més enllà de la vigència del conveni. 
 
L’Ajuntament de Ripoll es compromet a sotmetre’s a les actuacions de control que, donat el 
cas, realitzi el Consell Comarcal del Ripollès en relació a l’execució d’aquest projecte. La 
no observança d’aquesta obligació donarà lloc al reintegrament de la subvenció concedida i 
a la devolució dels imports percebuts pel beneficiari. 
 
Tercer. Vigència i règim de pròrroga del conveni 
El present conveni té una vigència d’un any a comptar des de la data de la signatura del 
conveni, podent prorrogar la mateixa per sis mesos més, prèvia petició per escrit d’alguna 
de les parts, i sense perjudici de la modificació del conveni que suposi aquesta pròrroga. 
 
Quart. Causes de resolució  
Seran causes de resolució del conveni: 
a) Per la no realització del seu objecte i el transcurs del termini de vigència. 
b) Per compliment de totes i cada una de les obligacions derivades del conveni, ja sigui en 

el termini fixat, en el prorrogat o de forma anticipada sempre i quan les parts mostrin la 
seva conformitat. 

c) Per denúncia de qualsevol de les parts signatàries. 
d) Per incompliment per qualsevol de les parts signatàries. La resolució del conveni 

requereix que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una solꞏlicitud en 
aquest sentit davant l’altra part.  

e) Per avinença de les parts signatàries. 
f) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, 

llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 

g) Per qualsevol altra de les causes legalment establertes 
 
Cinquè. Protecció de dades 
Ambdues parts s’obliguen a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa 
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les contingudes 
a l’article 12, apartats números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, i al Reglament de desenvolupament de la Llei de 
protecció de dades.  
 
Sisè. Naturalesa i règim jurídic aplicable 
La naturalesa jurídica d’aquest conveni és administrativa per raó objectiva i subjectiva, de 
manera que el règim jurídic aplicable vindrà determinat pel propi conveni i en tot allò no 
previst serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i llur 
normativa de desenvolupament, juntament amb la normativa citada en l’apartat 
d’antecedents d’aquest conveni. 
 
Setè. Litigi 
Atesa la naturalesa jurídica i el règim aplicable d’aquest document, en el supòsit de 
divergència en la interpretació i/o aplicació del conveni, en defecte de comú acord, serà la 
jurisdicció contenciosa administrativa la competent per a la seva resolució. 
 
I com a prova de conformitat, les parts signen per duplicat exemplar i a un sol efecte en el 
lloc i la data que s’esmenten a l’encapçalament.” 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords 
següents: 
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Primer.- Aprovar el conveni de colꞏlaboració entre el Consell Comarcal del 
Ripollès i l’Ajuntament de Ripoll per a l’execució de les obres de millora 
de l’Arxiu Comarcal del Ripollès, el qual té el contingut transcrit a la part 
expositiva d’aquest acord. 
 
Segon.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’Ajuntament de Ripoll i a 
l’Arxiu Comarcal del Ripollès. 
 
Tercer.- Comunicar aquet acord a la intervenció i a l’Àrea de Serveis a les 
Persones als efectes oportuns. 
 
 
7. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
7.1. 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/2017/49 de 14 de desembre 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. 
 
 
8. 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. 
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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. 
 
 
8.1. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI 
ESCOLAR DE MENJADOR DE L’ESCOLA MARE DE DÉU DE 
NÚRIA DE RIBES DE FRESER 
 
En data 13 de desembre de 2017, la direcció de l’escola Mare de Déu de 
Núria de Ribes de Freser presenta una instància exposant la problemàtica 
actual del servei de menjador escolar. El director exposa que actualment la 
capacitat del menjador és insuficient per donar el servei de menjador en 
unes condicions adequades. Com a mesura de correcció proposa el 
desdoblament del servei de menjador en dos torns, un pels alumnes 
d’infantil i un altre pels de primària. Amb això s’aconseguiria un servei 
més àgil i una millor atenció al alumnes. Per implantar aquesta mesura, 
solꞏlicita la contractació d’un monitor/a addicional fins a la finalització del 
curs 2017-2018. 
 
En data 14 de desembre de 2017, la cap d’àrea de Cooperació Municipal i 
àrea de Serveis a les persones, emet un informe sobre la necessitat 
d’efectuar una modificació al contracte del servei de menjador de l’escola 
Mare de Déu de Núria, arrel de la petició efectuada per part de la direcció 
de l’escola, i conclou que la necessitat de contractar un reforç de 
monitoratge en el servei de menjador escolar està degudament acreditada i 
permetrà un millor servei de menjador. 
 
L’ampliació del servei de monitoratge solꞏlicitat per l’escola Mare de Déu 
de Núria, comporta la modificació del contracte subscrit en data 10 d’agost 
de 2017, entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’empresa Hosteleria de 
Servicios Colectivos (Hostesa), per a la prestació del servei de menjador de 
l’escola, en el sentit d’incrementar el servei de monitoratge en una hora 
extra al dia, de dilluns a divendres, des de gener fins a final de curs. 
 
L’inici de la prestació d’aquest servei de monitoratge addicional serà el dia 
8 de gener de 2018, fins el darrer dia del curs 2017-2018. 
 
El cost addicional d’aquest servei de monitoratge ascendeix a 1.341,04 
(MIL TRES-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB QUATRE 
CÈNTIMS). Aquest import està calculat per 6 mesos lectius, compresos en 
el període que va del mes de gener al mes de juny de 2018. 
 
En data 18 de desembre de 2017, la Intervenció emet un informe que 
conclou que la modificació que es proposa no sobrepassa el 10% que 
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estableix com a topall el Reial Decret Legislatiu 3/2017, de 14 de 
novembre, sobre l’aprovació del Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic (TRLCSP), fins i tot en el cas que aquesta modificació es 
mantingués durant les pròrrogues del contracte. Caldrà adoptar el 
compromís de dotar el pressupost de l’exercici 2018 amb la quantitat 
necessària per poder fer front a la totalitat de la despesa durant la vigència 
del contracte. La Intervenció no posa cap objecció a la modificació 
proposada. 
 
La clàusula 23.1 del plec de clàusules administratives regulador de la 
contractació estableix que el contracte només es podrà modificar en allò 
relatiu al seu objecte, per raons d’interès públic, dins dels límits i amb els 
requisits assenyalats en la legislació vigent sobre la contractació (Títol V, 
Llibre I TRLCSP), d’acord amb l’article 219 d’aquest text legal. Els acords 
que dicti l’administració en l’exercici d’aquestes prerrogatives de 
modificació, seran immediatament executives. 
 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords 
següents: 
 
Primer.- Modificar el contracte subscrit en data 10 d’agost de 2017, entre el 
Consell Comarcal del Ripollès i l’empresa Hosteleria de Servicios 
Colectivos, SA (Hostesa) per la prestació del servei escolar de menjador de 
l’escola Mare de Déu de Núria de Ribes de Freser. Aquesta modificació 
consisteix en la contractació, a càrrec de l’adjudicatari, d’un/a monitor/a 
addicional per al curs 2017-2018, una hora extra al dia, de dilluns a 
divendres, des del dia 8 de gener de 2018 fins el darrer dia del curs 2017-
2018. 
 
Segon.- Atorgar a l’empresa Hosteleria de Servicios Colectivos, SA 
(Hostesa), adjudicatària del contracte del servei de menjador de l’escola 
Mare de Déu de Núria de Ribes de Freser, un període de 10 dies naturals, a 
comptar a partir de l’endemà de la notificació d’aquest acord, per formular 
les alꞏlegacions que estimi pertinents, adjuntant-li una còpia de la proposta 
del conveni de modificació. 
 
Tercer. Si en el termini d’audiència atorgat a l’efecte, l’interessat no 
formula cap alꞏlegació, l’acte esdevindrà definitiu i es procedirà a la 
signatura del conveni de modificació del contracte en un termini no 
superior a 15 dies hàbils. 
 
Quart.- Adoptar el compromís de dotar el pressupost de l’exercici 2018 amb 
la quantitat necessària per poder fer front a la totalitat de la despesa durant 
la vigència del contracte. 
 
Cinquè.- Comunicar aquest acord a la Intervenció i a l’Àrea de Serveis a les 
Persones als efecte oportuns. 
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8.2. APROVACIÓ DE LA TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I DEL 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PER A 
LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE LA PRIMERA FASE DEL 
PROJECTE EXECUTIU I D’INSTALꞏLACIONS DE LA REFORMA 
DE L’EDIFICI DEL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ 
 
El Projecte executiu i d’instalꞏlacions de la reforma de l’edifici del Consell 
Comarcal del Ripollès; ha estat redactat per l’arquitecte i per  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. 
 
El 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.  
 
El contracte que ens ocupa és el referent a aquesta primera fase de les obres 
de la planta baixa i soterrani de l’edifici del Consell Comarcal del Ripollès. 
 
La Presidència ha dictat un Decret de data 19 de desembre de 2017, sobre la 
necessitat d’incoar l’expedient de contractació de les obres de referència. 
 
S’ha redactat el plec de clàusules administratives que regulen la 
contractació mitjançant procediment obert amb diversos criteris 
d’adjudicació, de les obres de la primera fase del projecte executiu i 
d’instalꞏlacions de la reforma de l’edifici del Consell Comarcal del 
Ripollès. 
 
Consta a l’expedient l’informe emès per la Secretaria i la Intervenció, de data 19 de 
desembre de 2017 el qual és favorable al contingut del 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. 
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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: 
 
Primer. Aprovar la tramitació de l’expedient de contractació i el 
procediment d’adjudicació per procediment obert amb diversos criteris 
d’adjudicació, del contracte d’obres de la primera fase del projecte executiu 
i d’instalꞏlacions de la reforma de l’edifici del Consell Comarcal del 
Ripollès. 
 
Segon. Aprovar el Plec de clàusules econòmiques administratives del procediment 
obert amb diversos criteris d’adjudicació, del contracte d’obres de la 
primera fase del projecte executiu i d’instalꞏlacions de la reforma de 
l’edifici del Consell Comarcal del Ripollès. 
 
Tercer. Autoritzar la despesa de 75.206,61 €, més 15.793,39 € corresponent 
al 21 % d’IVA, i que resulta un import total de 91.000 € (NORANTA-UN 
MIL EUROS), IVA inclòs. 
 
Quart. Convocar el procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació 
mitjançant anunci de licitació en el BOP de Girona, pel termini de 26 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. L’inici de la contractació queda condicionada a l’aprovació 
definitiva del projecte, a l’atorgament de la corresponent llicència d’obres 
per part de l’Ajuntament de Ripoll i a l’aprovació, per part del Consorci de 
Benestar Social del Ripollès, de les condicions particulars que regulen 
l’arrendament de diversos espais de la seu del Consell Comarcal del 
Ripollès. En cas que es presentin alꞏlegacions del  projecte inicialment 
aprovat quedarà suspesa la convocatòria de procediment fins que s’aprovi 
definitivament el projecte i es resolguin les alꞏlegacions. 
 
Sisè. Aquest acord resta supeditat a l’informe favorable de la intervenció. 
 

8.3. APROVACIÓ DE LA TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I DEL 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PER A 
LA CONTRACTACIÓ  DELS SERVEIS PER A LA IMPLANTACIÓ I 
POSADA EN FUNCIONAMENT D’UN SISTEMA D’ADMINISTRACIÓ 
ELECTRÒNICA AL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I ALS 
SEUS CONSORCIS ADSCRITS I EL SERVEI DE MANTENIMENT PER 
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ALS ANYS 2019 A 2022, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB 
DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 El Consell Comarcal del Ripollès, a fi de donar compliment a la legislació 
vigent en matèria de procediment administratiu comú i de règim jurídic del 
sector públic, ha de contractar el subministrament, implantació i posada en 
funcionament d’un sistema d’administració electrònica, ha d’adquirir les 
corresponents llicències i el manteniment d’aquestes aplicacions. 

Actualment  configuren aquesta Corporació Local  -d’acord amb els criteris 
recollits en el Sistema Europeu de Comptes (SEC95)- i segons sectorització 
efectuada per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE), 
les següents administracions públiques: 

 Consell Comarcal del Ripollès  (CCR) –entitat principal- 
 Consorci Servei de Recaptació Cerdanya/Ripollès (CSRCR) –

consorci adscrit- 
 Agència de Desenvolupament del Ripollès (ADR) – consorci adscrit- 

 
L’adscripció dels dos consorcis al Consell Comarcal del Ripollès té un 
conjunt de conseqüències que afecten a la gestió i a la tramitació 
d’expedients, com és per exemple: 
 

- L’aprovació única dels pressupostos mitjançant l’aprovació del Pressupost 
General, així com unes úniques Bases d’Execució que són d’aplicació a les 
tres entitats. 

- Aprovació conjunta del Compte General de les tres entitats. 
- La informació que obligatòriament s’ha de presentar al MINHAP, 

Sindicatura de Comptes i Generalitat de Catalunya entre d’altres, que es 
centralitza a través de la intervenció el Consell Comarcal del Ripollès. 

 
Per tal d’homogeneïtzar els processos de tramitació, es considera necessari 
que el mateix gestor d’expedients electrònic que s’implanti al Consell 
Comarcal del Ripollès, s’implanti també als seus dos consorcis adscrits.  
 
La Presidència ha dictat un Decret de data 14 de desembre de 2017, sobre la 
necessitat d’incoar l’expedient de contractació dels serveis de referència. 
 
S’ha redactat el plec de clàusules administratives que regulen la 
contractació mitjançant procediment obert amb diversos criteris 
d’adjudicació. 
 
Consta a l’expedient l’informe emès per la Secretaria i la Intervenció, de data 19 de 
desembre de 2017 el qual és favorable al contingut del 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, 
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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: 

Primer. Aprovar la tramitació de l’expedient de contractació i el 
procediment d’adjudicació per procediment obert amb diversos criteris 
d’adjudicació, del contracte de serveis per a la implantació i posada en 
funcionament d’un sistema d’administració electrònica al Consell Comarcal 
del Ripollès i als seus consorcis adscrits i el servei de manteniment per als 
anys 2019 a 2022. 

Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives i tècniques del procediment 
obert amb diversos criteris d’adjudicació, del contracte de serveis de 
referència. 

Tercer. Autoritzar la despesa de 47.438,02 €, més 9.961,98 € corresponent 
al 21 % d’IVA, i que resulta un import total de 57.400 € (CINQUANTA-
SET MIL QUATRE-CENTS EUROS), IVA inclòs. 

Quart. Convocar el procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació 
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. Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció. 
 
 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 
9. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
Es dóna compte dels Decrets dictats per la Presidència que es detallen a 
continuació: 
 
Decret de 30/11/2017 Reconeixement d'un permís d'alletament i i d'un gaudi 

de vacances pendents de l'any 2017 a una funcionària de 
la corporació 
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Decret de 05/12/2017 Contracte menor de subministrament de dos ordinadors 
de sobretaula, destinats a les àrees d'Intervenció i 
d'Administració electrònica 

Decret de 07/12/2017 Encàrrec plecs de clàusules i pagament gratificació a un 
empleat de la corporació 

Decret de 07/12/2017 Pagament incentiu productivitat a un empleat de la 
corporació 

Decret de 11/12/2017 Contracte menor de subministrament, instalꞏlació i 
programació de la comunicació entre l'EDAR de 
Planoles i la de Ripoll 

Decret de 11/12/2017 Nomenament d'una funcionària de carrera de la 
corporació 

Decret de 12/12/2017 Contracte menor d'obres per a la creació de cinc 
itineraris inclusius i cinc miradors de paisatge a Ribes 
de Freser 

Decret de 12/12/2017 Nomenament tècnic director de l'obra cinc itineraris 
inclusius i cinc miradors de paisatge a Ribes de Freser. 

El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
10. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
 
Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen 
a continuació: 
 
Resolució 
de  

29/11/2017 Incoar la tramitació de l'expedient de contractació per 
la compra de material del laboratori d'aigües del 
Ripollès 

Resolució 
de  

05/12/2017 Pròrroga contracte servei explotació EDARS fins 
30.6.18 i incoació expedient contractació 

Resolució 
de  

05/12/2017 Contracte menor de subministrament de dos ordinadors 
de sobretaula destinats a les àrees d'Intervenció i 
d'Administració Electrònica 

Resolució 
de  

05/12/2017 Habilitar la funcionaria de la corporació que es 
relaciona per disposar d'un fons d'import de 300 € en 
concepte de bestreta de caixa fixa. 

Resolució 
de  

05/12/2017 Incoació de l'expedient per la contractació de l'Aina 
Soler, impulsora de Garantia Juvenil.  

Resolució 
de  

11/12/2017 Aprovació de l'expedient de modificació del pressupost 
32/2017 

Resolució 
de  

12/12/2017 Liquidació cost AIMs curs 2016-2017. Conveni CBSR 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
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11.PRECS I PREGUNTES 
 
El vicepresident quart, senyor Josep Coma, explica els temes següents: 
 

- Servei de Consum als municipis: Des del mes de maig, es va 
un dia a la setmana als municipis i només s’han atès 5 
persones. Proposa de fer el servei únicament als municipis 
grans: Ribes de Freser, Sant Joan de les Abadesses, 
Camprodon i Campdevànol. Un cop cada 2 mesos, per tots els 
municipis del voltant. 

- Personal: La Sandra Castillo va guanyar la plaça 
d’administrativa, adscrita a Secretaria. La convocatòria de la 
plaça d’administrativa d’Ensenyament ha quedat deserta 
perquè va suspendre tothom. La plaça de TAG d’Intervenció, 
la va guanyar la Cristina Coma. Demà es farà l’examen de la 
plaça d’A2 de Medi Ambient. La plaça de tècnic 
d’administració electrònica, en la primera convocatòria la va 
guanyar un noi, però ha renunciat. S’ha convocat de nou i ara 
s’han presentat tres persones. Farem proves el 18 de gener. 
La plaça que deixa vacant de la Sandra Castillo, s’aprofitarà 
per contractar un/a administratiu/va per l’Àrea de Cooperació 
Municipal i Serveis a les persones. S’aprofitarà la borsa 
creada, ja que hi ha 3 persones que van aprovar. El dia 22 de 
gener s’incorporarà. Per la plaça de Territori i Sostenibilitat, 
també s’intentarà convocar una plaça d’auxiliar administratiu, 
un cop es coneguin els resultats de la convocatòria de la plaça 
d’A2 de Medi Ambient. 

- Itinerànnia: Es contractaran les prioritats 2 i 3 i a la primavera 
es replantejarà el projecte. S’haurà de fer una reflexió 
important. 

- Xaloc: Hi ha 2 persones que van guanyar la plaça de 
Secretaria-Intervenció i entrarà gent nova de Girona. Hi haurà 
una reorganització del servei.  

 
Pren la paraula el president i explica els temes següents:  
 

- Contracte de Residus: l’1 de gener de 2018 s’inicia el nou 
contracte i en 6 mesos es canviarà al nou servei. Ribes seria 
l’últim. 
El vicepresident Eudald Picas, explica que s’estan redactant 
plecs per Camprodon. Es passarà dictamen al Consell 
d’Alcaldes per autoritzar l’ús de la planta de transferència per 
part de Camprodon. El dia 8 de gener de 2018 se signarà el 
contracte. 

- FEDER: Hi ha 10 ajuntaments que s’han manifestat 
favorablement al FEDER, 2 no, la resta no han contestat. El 
gran problema ha estat la postura d’ERC, són crítics en 
l’aprovació del projecte. Es va tenir una reunió a Barcelona pel 
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tema FEDER i hi ha 3 possibilitats. Com a màxim el dia 31 de 
gener de 2018, els alcaldes s’han de manifestar per escrit, per 
email, sobre una de les 3 propostes: 

-  
1.- Continuar com ara 
 
2.- Reduir la part comuna en un màxim del 15%. Es 
podria intentar incrementar la part d’inversió de 
Camprodon. S’ajustaria la part comuna a les baixes. La 
part comuna es reformularia, però amb una major 
concreció de la contraprestació detallada per cadascun 
dels ajuntaments. 
 
3.- Renunciar. Si s’ha de renunciar ha de ser abans del 
31 de gener de 2018, perquè sinó se’ns penalitza a tota 
la comarca a l’hora de percebre les subvencions 
europees 

  
 
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 
 
 
 


