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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 04/2018 
 
 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts 6 de febrer de 2018 
Hora d’inici: 19.15 hores 
Hora d’acabament: 19.40 hores 
Règim de la sessió: Ordinària 
 
Assistents: President:  Sr. Joan Manso i Bosoms 
   
 Vicepresidents:  Sra. Immaculada Constans i Ruiz 
   Sr. Josep Coma i Guitart 
   
 Consellers:  Sr. Joan Albamonte i Ventayol 
   Sra. Mònica Bonsoms i Pastoret 
   Sr. Josep Estragués i Bonada 
   Sra. Dolors Cambras i Saqués  
   Sr. Jordi Caparrós i Marcé 
   Sr. Luis López i Lafuente 
   
 Gerent:  Sr. Jordi Moner i Caner 
 Secretària accidental:  Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   
S’excusa:  Sr. Eudald Picas i Mitjavila 
  Sr. Enric Gràcia i Barba 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors (16/01/2018 I 
23/01/2018). 

2. Aprovació del conveni de cooperació pel qual l’Ajuntament de Sant 
Joan de les Abadesses encarrega al Consell Comarcal del Ripollès la 
tramitació dels expedients d’aprovació i contractació del projecte 
d’obres de remodelació dels Jardins de la Torre de la Puda, inclòs al 
projecte comarcal “Pla per a la promoció del turisme de natura al 
Ripollès, l’experiència dels Pirineus més autèntics”, en el marc de 
subvenció atorgada per al desenvolupament de plans de foment 
territorial del turisme, convocatòria 2016. 

3. Aprovació inicial del projecte d’obres de remodelació dels Jardins de 
la torre de la Puda del municipi de Sant Joan de les Abadesses. 

4. Esmena de l’error material detectat en el conveni de colꞏlaboració 
entre l’Ajuntament de Vilallonga de Ter i el Consell Comarcal del 
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Ripollès per a la contribució al cofinançament del servei de joventut 
comarcal, any 2018. 

5. Aprovació del Compte de recaptació per càrrecs a 31 de desembre de 
2017. 

6. Aprovació de factures i certificacions d’obres. 
6.1. Ratificar el decret d’aprovació de factures agrupades en la 

relació  F/2017/55 de 31/12/2017. 
7. Mocions d’urgència. 

7.1 Proposta d’aprovació de la memòria descriptiva de les actuacions 
previstes en la comarca del Ripollès en la convocatòria per 
l’atorgament de subvencions per actuacions sobre la xarxa veïnal 
i rural de camins a les comarques de muntanya subministrament 
de formigó. 

7.2 Aprovació dels convenis de colꞏlaboració entre el Consell 
Comarcal del Ripollès i els ajuntaments de la comarca, per a 
l’execució d’actuacions de manteniment, conservació, 
arranjament o pavimentació de la xarxa veïnal i rural de camins 
de muntanya del Ripollès. 

7.3 Declarar desert el procediment obert amb diversos criteris 
d’adjudicació del subministrament, muntatge i posada en marxa 
dels equips necessaris per la planta de transferència d’envasos, 
paper i cartró i fracció resta del Ripollès. 

7.4 Aprovació de la tramitació de l’expedient i el plec de clàusules 
administratives i tècniques particulars que regulen la contractació 
del subministrament, muntatge i posada en marxa dels equips 
necessaris per la planta de transferència d’envasos, paper, cartró i 
fracció resta del Ripollès, mitjançant procediment obert amb 
diversos criteris d’adjudicació. Tramitació urgent. 

 
Control de l’Acció de Govern 

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

 
 
El president obre la sessió i es tracta el punt de l’ordre del dia. 
 
 
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
(16/01/2018 I 23/01/2018)  
 
Es proposa aprovar les actes de les sessions  següents: 

- Acta de la sessió ordinària del dia 16 de gener de 2018. 
- Acta de la sessió extraordinària i urgent del dia 23 de gener de 2018. 

 
La proposta s’aprova per unanimitat dels assistents, sense cap esmena. 
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2. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ PEL QUAL 
L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES 
ENCARREGA AL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS LA 
TRAMITACIÓ DELS EXPEDIENTS D’APROVACIÓ I 
CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE D’OBRES DE REMODELACIÓ 
DELS JARDINS DE LA TORRE DE LA PUDA, INCLÒS AL 
PROJECTE COMARCAL “PLA PER A LA PROMOCIÓ DEL 
TURISME DE NATURA AL RIPOLLÈS, L’EXPERIÈNCIA DELS 
PIRINEUS MÉS AUTÈNTICS”, EN EL MARC DE SUBVENCIÓ 
ATORGADA PER AL DESENVOLUPAMENT DE PLANS DE 
FOMENT TERRITORIAL DEL TURISME, CONVOCATÒRIA 2016 
 
Antecedents: 
 
1. El Consell Comarcal del Ripollès, en el marc de l’Ordre EMC/145/2016, 
de 3 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió 
de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans 
de foment territorial del turisme, i es fa pública la convocatòria per a l’any 
2016, va solꞏlicitar una subvenció per a l’execució del projecte “Pla per a 
la promoció del turisme de natura al Ripollès, l’experiència dels Pirineus 
més autèntics”. 
 
Dins d’aquest projecte, entre altres projectes d’inversió de diversos 
municipis de la comarca, s’hi inclou l’actuació de l’”Accessibilitat al riu 
Ter a Sant Joan de les Abadesses” amb un import de 200.875,02 €, IVA 
inclòs, que s’ha d’executar al municipi de Sant Joan de els Abadesses. 
Aquesta actuació s’ha plasmat en el Projecte d’obres de Remodelació dels 
jardins de la Torre de la Puda. 
 
2. L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, en data 24 de gener de 
2018 -RE 238-, ha presentat el Projecte d’obres de Remodelació dels 
jardins de la Torre de la Puda a Sant Joan de les Abadesses. 
 
Aquest projecte té un pressupost de 166.012,41 € de preu base, més 
34.862,61 € corresponent al 21 % d’IVA, i que resulta un import total de 
200.875,02 € (DOS-CENTS MIL VUIT-CENTS SETANTA-CINC EUROS 
AMB DOS CÈNTIMS), IVA inclòs. 
 
3. L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses encarrega al Consell 
Comarcal del Ripollès l’aprovació del Projecte abans esmentat, i la 
corresponent licitació, donant compliment a la totalitat de les obligacions 
contingudes a l’Ordre EMC/145/2016, de 3 de juny. 
 
A tal efecte, s’ha redactat la proposta de Conveni de cooperació a 
subscriure entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Sant 
Joan de les Abadesses, per  tal establir les bases i els vincles de 
colꞏlaboració necessaris entre les dues administracions, per a l’aprovació 
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del projecte i licitació de les obres de Remodelació dels jardins de la Torre 
de la Puda a Sant Joan de les Abadesses.  
 
Fonaments de Dret: 
 
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. 
 
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 dels assistents, 
adopta els acords següents: 
 
Primer. Aprovar el conveni a subscriure amb l’Ajuntament de Sant Joan de 
les Abadesses d’encàrrec al Consell Comarcal del Ripollès de la tramitació 
dels expedients d’aprovació i contractació del projecte d’obres de 
remodelació dels jardins de la torre de la Puda, inclòs al projecte comarcal 
“Pla per a la promoció del turisme de natura al Ripollès, l’experiència dels 
pirineus més autèntics”, en el marc de subvenció atorgada per al 
desenvolupament de plans de foment territorial del turisme, convocatòria 
2016 el qual  és del contingut literal següent: 
 
“CONVENI DE COOPERACIÓ PEL QUAL L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES 
ABADESSES ENCARREGA AL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS LA 
TRAMITACIÓ DELS EXPEDIENTS D’APROVACIÓ I CONTRACTACIÓ DEL 
PROJECTE D’OBRES DE REMODELACIÓ DELS JARDINS DE LA TORRE DE LA 
PUDA, INCLÒS AL PROJECTE COMARCAL “PLA PER A LA PROMOCIÓ DEL 
TURISME DE NATURA AL RIPOLLÈS, L’EXPERIÈNCIA DELS PIRINEUS MÉS 
AUTÈNTICS”, EN EL MARC DE SUBVENCIÓ ATORGADA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE PLANS DE FOMENT TERRITORIAL DEL TURISME, 
CONVOCATÒRIA 2016 
 
Ripoll, … de ….. 2018 
 
 
REUNITS 
 
D’una banda, l’Ilꞏlm. Senyor Joan Manso i Bosoms, president del Consell Comarcal del 
Ripollès, actuant en nom i representació d’aquesta corporació, expressament facultat per 
aquest acte per l’acord adoptat pel Consell de Govern en la seva sessió de data .... de febrer 
de 2018. Actua assistit per la secretària accidental, senyora Marta Arxé i Llagostera. 
 
De l’altra, l’Ilꞏlm. Senyor Ramon Roqué i Riu, alcalde de l’Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses, actuant en nom i representació d’aquesta corporació, expressament facultat per 
aquest acte per acord de…………………… Actua assistit per la secretària senyora Raquel 
Costa i Iglesias. 
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Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a l’atorgament d’aquest conveni 
i, als esmentats efectes,  
 
EXPOSEN 
 
1. El Consell Comarcal del Ripollès, en el marc de l’Ordre EMC/145/2016, de 3 de juny, per 
la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions als ens locals de 
Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme, i es fa pública 
la convocatòria per a l’any 2016, va solꞏlicitar una subvenció per a l’execució del projecte 
“Pla per a la promoció del turisme de natura al Ripollès, l’experiència dels Pirineus més 
autèntics”. 
 
Dins d’aquest projecte, entre altres projectes d’inversió de diversos municipis de la 
comarca, s’hi inclou l’actuació de l’Accessibilitat al riu Ter a Sant Joan de les Abadesses 
amb un import de 200.875,02 €, IVA inclòs, que s’ha d’executar al municipi de Sant Joan de 
els Abadesses. Aquesta actuació s’ha plasmat en el Projecte d’obres de Remodelació dels 
jardins de la Torre de la Puda. 
 
Per Resolució del Director General de Turisme de data 30 de novembre de 2016, es va 
resoldre modificar la part dispositiva de la convocatòria de subvencions als ens locals de 
Catalunya per al desenvolupament de Plans de Foment Territorial del Turisme 2016 (PFTT-
2016), emesa el 18 de novembre i es va atorgar al Consell Comarcal del Ripollès un import 
de 262.537,90 €, sobre els 528.055,31 € solꞏlicitats. 
 
El termini per a la justificació de l’execució d’aquesta actuació, inclosa a l’anualitat 2018, 
és el 30 de setembre de 2018. 
 
En data 28 de novembre de 2016 va ser ingressat al Consell Comarcal del Ripollès l’import 
de 105.015,16 €, corresponent al 40% de l’import total de la subvenció atorgada.  
 
D’aquests 262.537,90 € atorgats pel PFTT-2016, en corresponen 100.437,51 € al municipi 
de Sant Joan de les Abadesses, que representen el 50% del total del projecte, valorat en 
200.875,02 €,  IVA inclòs. 
 
El 40% d’aquests 100.437,51 €, es quantifica en 40.175,00 €. 
 
2. L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, en data 24 de gener de 2018 -RE 238-, ha 
presentat el Projecte d’obres de Remodelació dels jardins de la Torre de la Puda a Sant 
Joan de les Abadesses. 
 
Aquest projecte té un pressupost de 166.012,41 € de preu base, més 34.862,61 € 
corresponent al 21 % d’IVA, i que resulta un import total de 200.875,02 € (DOS-CENTS 
MIL VUIT-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS), IVA inclòs. 
 
En conseqüència, amb la voluntat d’obligar-se, totes les parts CONVENEN: 

 
Primer.- L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses encarrega al Consell Comarcal del 
Ripollès l’aprovació del Projecte que es detalla a l’antecedent 2, i la corresponent licitació, 
donant compliment a la totalitat de les obligacions contingudes a l’Ordre EMC/145/2016, de 
3 de juny. 
 
Segon.- Corresponen a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses el compliment de les 
obligacions següents: 
 

- Com a titular de la finca on s’han d’executar les obres, posa aquesta propietat, 

lliure de càrregues i gravàmens,  a disposició del Consell Comarcal del Ripollès, 

qui tindrà dret suficient sobre aquests béns immobles per dur-hi a terme les 

actuacions previstes, durant el termini necessari per a l’execució i finalització de 
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les obres i tot aquell temps que sigui necessari per justificar la subvenció a la qual 

es fa referència en l’Antecedent 1.  
 

- Transferir al Consell Comarcal del Ripollès l’import de 160.700,02 €, que es 
correspon al detall següent: 
 100.437,51 € que és el 50% del total del projecte, IVA inclòs. 
 60.262,51 € que és el 60% sobre el 50% restant del total del projecte IVA inclòs. 
 
El Consell Comarcal del Ripollès comunicarà a l’Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses la recepció de la/les factura/es o de la /de les certificació/ons d’obres i 
l’Ajuntament de haurà de transferir l’import corresponent en el termini màxim dels 
30 dies següents. 

 
- Adoptar l’acord de bonificar el 50 % de l’impost sobre construccions, instalꞏlacions 

i obres, en base a l’article 5.2 de l’Ordenança fiscal núm. 4, derivat de la solꞏlicitud 
i tramitació de la corresponent llicència d’obres per part del Consell Comarcal del 
Ripollès, per concórrer circumstàncies socials, culturals i històrico-artístiques i de 
foment de  l’ocupació. 

 
- Retornar al Consell Comarcal del Ripollès l’import abonat en concepte d’impost 

sobre construccions, instalꞏlacions i obres i, si és el cas, l’abonat en concepte de 
taxa per la tramitació de la llicència d’obres, així com el que pugui correspondre en 
concepte d’altres autoritzacions que siguin legalment necessàries per a l’execució 
de l’actuació referida, prèvia justificació del seu pagament. 
 

- Tramitar la llicència d’obres amb la màxima celeritat possible. 
 
Tercer.- El Consell Comarcal del Ripollès haurà de tramitar l’aprovació del Projecte 
d’obres que es detalla a l’antecedent 2 i s’encarregarà de la seva contractació, de 
conformitat amb la legislació aplicable. Així mateix, correspon al Consell Comarcal de 
vetllar per tal que l’execució de les actuacions referides a l’antecedent 2 es duguin a terme i 
es justifiquin, com a màxim i sempre que sigui possible, a data 30 de setembre de 2018. Amb 
caràcter previ a l’execució, el Consell Comarcal del Ripollès haurà de solꞏlicitar les 
llicències i autoritzacions que esdevinguin legalment necessàries i abonarà l’import que 
correspongui en concepte d’impost sobre construccions, instalꞏlacions i obres. 
 
Quart.- El Consell Comarcal del Ripollès, com a beneficiari de la subvenció, està obligat a 
destinar els béns a la finalitat concreta de la subvenció durant un període mínim de dos 
anys. 
 
Cinquè.- En el cas de revocació de la subvenció, que comporti la devolució del 40 % a què 
és fa referència a l’antecedent 1, l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses es compromet 
a transferir al Consell Comarcal del Ripollès aquest  40% que es quantifica en l’import de 
40.175,00 €, en el termini dels 30 dies següents a què la resolució esdevingui ferma en via 
administrativa. 
 
Sisè.- Aquest Conveni és vigent fins a la data del complet compliment per cadascuna de les 
parts subscrivents de les obligacions que se’n deriven. 
 
Setè.- No obstant el previst anteriorment, són causes d’extinció anticipada del conveni, 
l’acord mutu de les parts, la impossibilitat sobrevinguda legal o material del seu 
compliment o per incompliment greu o manifest de les seves clàusules. 
 
I en prova de conformitat signen aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la 
data que consten a l’encapçalament.” 

 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses, a l’efecte corresponent. 
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Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a l’àrea de 
Cooperació Municipal de la corporació, juntament amb una còpia dels 
convenis. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a 
la signatura del conveni. 
 
Cinquè. Aquest acord queda supeditat a l’informe favorable de la 
Intervenció. 
 
 
3. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’OBRES DE 
REMODELACIÓ DELS JARDINS DE LA TORRE DE LA PUDA DEL 
MUNICIPI DE SANT JOAN DE LES ABADESSES 
 
Antecedents de fet: 
 
1.- El Consell Comarcal del Ripollès, en el marc de la convocatòria 
regulada per l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, va solꞏlicitar una 
subvenció per un cost total de 2.438.889,52 €, essent l’ajut FEDER 
solꞏlicitat de 1.219.444,76 €, amb el títol Pla per a la promoció del turisme 
de natura al Ripollès, l’experiència dels Pirineus més autèntics. 
 
Per Resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig, de la Consellera de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya s’ha aprovat l’operació GO03-00875,  en el marc del Programa 
operatiu FEDER 2014.2020, eixos prioritaris 4 i 6, per un import de 
2.130.221,52 € de despesa elegible final, i s’ha atorgat al Consell Comarcal 
un cofinançament FEDER  de 1.065.110,76 €. 
 
El Consell Comarcal del Ripollès té el compromís d’aportar la quantitat de 
1.065.110,76 €, per tal de fer front a la resta del finançament de l’operació 
cofinançada pel FEDER. 
 
2.- El Consell Comarcal del Ripollès, en el marc de l’Ordre EMC/145/2016, 
de 3 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió 
de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans 
de foment territorial del turisme, i es fa pública la convocatòria per a l’any 
2016, va solꞏlicitar una subvenció per a l’execució del projecte “Pla per a la 
promoció del turisme de natura al Ripollès, l’experiència dels Pirineus més 
autèntics”. Per Resolució del Director General de Turisme de data 30 de 
novembre de 2016, es va atorgar al Consell Comarcal del Ripollès una 
subvenció per un import de 262.537,90 €, sobre els 528.055,31 € 
solꞏlicitats.  
 
3.- Dins d’aquest projecte global d’inversió, s’hi inclou l’actuació del 
municipi de Sant Joan de les Abadesses Remodelació dels Jardins de la 
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Torre de la Puda. El projecte d’obra té un pressupost d’execució material 
de 139.506,23 €, al qual se li aplica un import de 18.135,81 €, corresponent 
al 13%, de despeses generals i un import de 8.370,37 €, corresponent al 6% 
de benefici industrial, que suma un total de 166.012,41 €,  que es correspon 
al pressupost base de licitació sense IVA. A l’import de 166.012,41 € se li 
aplica l’import de 34.862,61 € corresponent al 21% d’IVA, que resulta un 
import total de 200.875,02 €, IVA inclòs. 
 
4.- La Gerència ha dictat resolució de data 31 de gener de 2018, per la qual 
s’encomana a l’arquitecte de la corporació, senyor Joan Tenas i Torres, que 
emeti un informe sobre el projecte al qual s’ha fet referència als 
antecedents de fet d’aquesta resolució i s’instar la Secretaria i l’Àrea de 
Cooperació Municipal, Relacions Institucionals i Transfrontereres, 
Modernització de l’Administració i Innovació Territorial, per tal que 
procedeixin a la tramitació de l’expedient d’aprovació del projecte, la 
redacció dels plecs de clàusules administratives i tècniques i la tramitació 
del corresponent expedient de contractació. 
 
L’arquitecte municipal en data 1 de febrer de 2018, a la vista del Projecte 
presentat emet informe favorable i conclou que l’actuació que es pretén 
executar és compatible amb el planejament vigent, conté la documentació 
mínima exigida per aquest tipus d’obra i es considera suficient. No obstant 
això, aquest informe també determina que cal solꞏlicitar autorització a 
l’Agència Catalana de l’Aigua i a la Demarcació de Carreteres de l’Estat a 
Girona.  
 
Consta a l’expedient l’informe de secretaria que determini el procediment a 
seguir. 
 
Fonaments de Dret: 
 
I.- La tramitació dels projectes d’obres locals ordinàries s’ajustarà al 
procediment previst als articles 36 a 38 del ROAS. El projecte d’obres l’ha 
d’aprovar inicialment l’òrgan competent i s’ha de sotmetre a informació 
pública durant un mínim de trenta dies hàbils, durant els quals es podrà 
examinar el projecte i formular-hi les alꞏlegacions pertinents.  
 
Quan així ho exigís la legislació sectorial per raó del tipus d’obra de què es 
tracti, simultàniament, s’ha de sotmetre a informe o autorització d’altres 
administracions, i s’ha de notificar individualment a les persones 
directament afectades que figurin en la relació a què es refereix l’article 31. 
De conformitat amb el contingut del Projecte i l’informe emès per 
l’arquitecte de la corporació, cal solꞏlicitar autorització a l’Agència 
Catalana de l’Aigua i a la Demarcació de Carreteres de l’Estat a Girona.  
 
Els plànols i documents sotmesos al tràmit d’informació pública hauran de 
ser diligenciats per la Secretària de la corporació, i hi ha de constar que han 
estat aprovats inicialment per aquesta. 
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El termini per a l’aprovació definitiva del projecte és de sis mesos a 
comptar de l’aprovació inicial. La manca de resolució dins aquest termini 
comporta la caducitat del procediment i l’arxiu de les actuacions dins els 
trenta dies següents a l’acabament d’aquell. 
 
L’acord d’aprovació definitiva del projecte es publicarà al Butlletí Oficial 
de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al butlletí 
informatiu local, si n’hi ha, i s’ha d’inserir al tauler d’anuncis de 
l’administració corresponent. 
 
En tot cas, l’aprovació de les obres locals ordinàries anirà precedida de 
l’elaboració, aprovació i replanteig, si escau, del projecte tècnic 
corresponent -llevat de les obres de reparació menor i de conservació-, i de 
la suficient i adequada consignació pressupostària. 
 
II. L’aprovació dels projectes d’obres ordinàries correspon als diferents 
òrgans dels ens locals, segons al distribució de competències establertes 
legalment en matèria de contractació. 
 
Actualment, les facultats per contractar dels diferents òrgans municipals 
estan regulades a la Disposició addicional Segona del Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic -TRLCSP-, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
De l’esmentada Disposició addicional Segona es desprèn que correspon a 
l’alcaldia/presidència l’adjudicació de contractes quan el seu valor no 
superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost de  la respectiva 
corporació, ni l’import de sis milions d’euros. Per la seva part, 
correspondran al ple la resta de supòsits. 
 
Pel pressupost d’aquest projecte, la competència correspon al ple, no 
obstant això les competències del plenari en matèria de contractació pública 
van ser delegades al Consell de govern per acord adoptat en la sessió el ple 
de data 8 de setembre de 2015. També es va delegar al Consell de Govern 
l’aprovació de  projectes d’obres, 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 dels assistents, 
adopta els acords següents: 
 
Primer. Aprovar inicialment el Projecte d’obres de Remodelació dels 
Jardins de la Torre de la Puda del municipi de Sant Joan de les Abadesses; 
que ha estat redactat per l’arquitecte Joan Macarro i Ortega, colꞏlegiat núm. 
20.306. Aquest Projecte d’obra té un pressupost d’execució material de 
139.506,23 €, al qual se li aplica un import de 18.135,81 €, corresponent al 
13%, de despeses generals i un import de 8.370,37 €, corresponent al 6% de 
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benefici industrial, que suma un total de 166.012,41 €,  que es correspon al 
pressupost d’execució material per contracte, sense IVA. El pressupost 
d’execució material del contracte és de 166.012,41 € de preu base, més 
34.862,61 € corresponent al 21% d’IVA, que resulta un import total de 
200.875,02 €, IVA inclòs. 
 
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 i al web comarcal, per tal que qualsevol persona 
interessada pugui formular les alꞏlegacions que consideri pertinents. 
 
Tercer. Simultàniament solꞏlicitar autorització a l’Agència Catalana de 
l’Aigua i a la Demarcació de Carreteres de l’Estat a Girona.   
 
Quart. Aquest projecte esdevindrà definitivament aprovat sense necessitat 
de prendre cap nou acord, si durant el període d’informació pública no es 
formula cap alꞏlegació i, del contingut dels informes sectorials emesos, no 
se’n deriva cap modificació substancial. 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. 
 
Cinquè. Comunicar aquest acord a la Intervenció i a la Gerència. 
 
 
4. ESMENA DE L’ERROR MATERIAL DETECTAT EN EL 
CONVENI DE COLꞏLABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
VILALLONGA DE TER I EL CONSELL COMARCAL DEL 
RIPOLLÈS PER A LA CONTRIBUCIÓ AL COFINANÇAMENT DEL 
SERVEI DE JOVENTUT COMARCAL, ANY 2018 
 
Antecedents: 
 
En data 16 de gener de 2018, el Consell de Govern del Consell Comarcal 
del Ripollès, va aprovar el conveni de colꞏlaboració amb l’Ajuntament de 
Vilallonga de Ter per al cofinançament del servei de joventut comarcal, any 
2018. 
 
En data 23 de gener de 2018, l’Ajuntament de Vilallonga de Ter comunica 
que hi ha un error en l’Annex 2: Projecte tardes joves als municipis, atès 
que inclou dues tardes joves, i l’Ajuntament havia manifestat la voluntat de 
fer-ne només una. Aquesta esmena comporta una variació en el preu. 
 
En conseqüència, s’ha d’esmenar l’apartat cinquè de la part dispositiva i 
l’annex 2, en el seu apartat quart,  que han de quedar redactats de la forma 
següent: 
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Apartat cinquè (part dispositiva):  
 
“Cinquè.- L’Ajuntament de Vilallonga de Ter satisfarà al Consell 
Comarcal del Ripollès l’import de set-cents cinquanta euros (750,00 €) 
corresponents a l’encàrrec del servei de joventut per al 2018, que comprèn 
els serveis detallats en els annexos, i que, a mode de resum, són els 
següents:   
 

 Disseny, redacció execució i justificació del projecte d’activitats 
anual i el Pla Local, aquest últim cada 4 anys. 

 1 tarda jove al mes 
 2 places al Gaudeix tot l’any” 

 
Annex 2: Projecte tardes joves als municipis, apartat quart: 
 
“Quart.- Pagament 
 
L’Ajuntament de Vilallonga de Ter pagarà al Consell Comarcal del 
Ripollès l’import de 200 € en concepte de:   
 

 Tardes Joves: 1 sessió al mes” 
 
 
Fonaments de dret: 
 
L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableix que 
aquestes poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels 
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus 
actes. 
 
Advertit aquest error abans de la signatura del conveni i tenint en compte 
que aquesta modificació no afecta el seu contingut essencial. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels assistents, 
adopta els acords següents: 
 
Primer. Rectificar l’apartat cinquè de la part dispositiva i l’apartat quart de 
l’Annex 2 del conveni a subscriure amb l’Ajuntament de Vilallonga de Ter 
per a la contribució al cofinançament del servei de joventut comarcal, any 
2018, que queden redactats de la forma següent:  
 
Apartat cinquè (part dispositiva):  
 
“Cinquè.- L’Ajuntament de Vilallonga de Ter satisfarà al Consell 
Comarcal del Ripollès l’import de set-cents cinquanta euros (750,00 €) 
corresponents a l’encàrrec del servei de joventut per al 2018, que comprèn 
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els serveis detallats en els annexos, i que, a mode de resum, són els 
següents:   
 

 Disseny, redacció execució i justificació del projecte d’activitats 
anual i el Pla Local, aquest últim cada 4 anys. 

 1 tarda jove al mes 
 2 places al Gaudeix tot l’any” 

 
Annex 2: Projecte tardes joves als municipis, apartat quart: 
 
“Quart.- Pagament 
 
L’Ajuntament de Vilallonga de Ter pagarà al Consell Comarcal del 
Ripollès l’import de 200 € en concepte de:   
 

 Tardes Joves: 1 sessió al mes” 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Vilallonga de Ter, a 
l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció i a l’Àrea de Cooperació 
Municipal, juntament amb una còpia del conveni, perquè en tinguin 
constància. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a 
la signatura del conveni. 
 
 
5. APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ PER CÀRRECS A 
31 DE DESEMBRE DE 2017 
 
En data 2 de febrer de 2018 el Consorci Servei Recaptació Cerdanya 
Ripollès ha presentat al Registre del Consell Comarcal del Ripollès -RE 
359-, el compte de recaptació per conceptes, exercicis i número de càrrec, 
tancat a data 31 de desembre de 2017, així com la relació de rebuts 
pendents de cobrament detallats per any, concepte i contribuent, tancat en 
la mateixa data. 
 
El Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès, està integrat pel 
Consell Comarcal de la Cerdanya i el Consell Comarcal del Ripollès. De 
conformitat amb l’article 1 dels Estatuts reguladors del Consorci, aquest 
és l’ens instrumental mitjançant el qual els Consells Comarcals de la 
Cerdanya i del Ripollès exerceixen les facultats pròpies i les delegades 
pels ajuntaments de les respectives comarques, en les matèries 
especificades a l’article 3 que contemplen, entre d’altres, la recaptació de 
qualsevol tipus d’ingrés de dret públic i la gestió, liquidació i recaptació 
dels tributs i de les quantitats que com a ingressos de dret públic -tals 
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com prestacions patrimonials de caràcter públic no tributàries, preus 
públics, multes i sancions pecuniàries-, hagin de percebre. 
  
El Consell de Govern és l’òrgan competent per aprovar totes aquelles 
competències del Ple que, de conformitat amb la legislació vigent, siguin 
delegables. En el marc d’aquesta delegació, acordada en sessió del Ple 
celebrada en data 8 de setembre de 2015 (publicat al BOP de Girona 
número 186 de 25 de setembre de 2015), el Consell de Govern és l’òrgan 
competent per a l’aprovació d’aquesta proposta. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels assistents, 
adopta els acords següents: 
 
Primer. Aprovar el compte definitiu de recaptació per càrrecs a 31 de 
desembre de 2017, per un import de 16.875,92 euros.  
 
Segon. Donar compte d'aquest acord al Consorci Servei de Recaptació 
Cerdanya-Ripollès, així com a la Intervenció del Consell Comarcal, per a 
l'efecte corresponent. 
 
 
6. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
6.1. RATIFICAR EL DECRET D’APROVACIÓ DE FACTURES 
AGRUPADES EN LA RELACIÓ  F/2017/55 DE 31/12/2017 
 
Vist el Decret de Presidència de data 31 de desembre de 2017, que es 
transcriu a continuació: 
 

“DECRET DE PRESIDÈNCIA 
 
El Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que aprova el Text Refós de 
la Llei d’organització comarcal de Catalunya, estableix en l’article 13.1 
les funcions que s’atorguen al president.  Concretament l’apartat g) 
disposa que li correspon la contractació d’obres i la gestió de serveis 
públics, sempre que la quantia no excedeixi del 5% dels recursos ordinaris 
del pressupost de la comarca ni el 50% de límit general aplicable al 
procediment negociat. 
També li correspondran aquelles altres competències que li atribueixin les 
lleis o les que expressament li delega el ple del consell. 
 
La Base 28a de les d’Execució del Pressupost 2017 estableix, dins l’apartat 
de Facultats de la Presidència, les següents: 
 

 Els contractes d’obres, serveis, subministraments de gestió de 
serveis públics, contractes administratius especials i privats, fins a 
50.000 € IVA inclòs. 
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Aquestes facultats abasten l’aprovació del projecte si és el cas, el 
plec de clàusules administratives i/o tècniques, l’expedient de 
contractació i la despesa i l’adjudicació del contracte. 

 L’atorgament de subvencions per un import màxim de 3.000 €. 
 Aprovar les certificacions i pagaments de les obres que hagi 

adjudicat el president. 
 
El Real Decret 500/1990, de 20 d’abril pel que es desenvolupa el capítol 
primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de 
les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, disposa en l’art 62 
disposa que serà competència del president de l’entitat local l’ordenació 
dels pagaments, competència que podrà delegar-se d’acord amb els articles 
21.3 i 34.3 de la Llei 7/85 Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Atès que les factures que es relacionen han estat degudament conformades 
pels responsables de cada àrea, 
 
RESOLC 
 
Primer.-  Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer les obligacions 
relatives a les factures agrupades en la relació  F/2017/55 d’import 
228.530,25 € i que conté 23 factures, amb càrrec a les diferents aplicacions 
pressupostàries de l’estat de despeses del Pressupost vigent. 
 
Segon.- Ordenar el pagament de les factures contingudes en l’esmentada 
relació F/2017/55.  El pagament s’efectuarà d’acord amb el Pla de 
disposició de fons contingut en la base 47a de les d’execució del pressupost 
2017, i també d’acord amb el Pla de Tresoreria aprovat.    
 
Tercer.- Que aquest Decret es ratifiqui en la propera sessió del Consell de 
Govern. 
 
Quart.- Comunicar aquesta resolució a Intervenció i Tresoreria als efectes 
oportuns.” 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels assistents, 
adopta els acords següents: 
 
Primer. Ratificar el decret de Presidència de data 31 de desembre de 2017 
sobre l’autorització, la disposició, el reconeixement i el pagament de les 
despeses que es detallen en la relació comptable de factures F/2017/55  de 
31 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. 
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7. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
El president, en cas d’urgència, pot proposar la inclusió en l'ordre del dia 
d'altres assumptes a tractar, sempre i quan el Consell de Govern ho acordi 
per majoria absoluta, segons preveu l'art. 103.3 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova  el text refós de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya. 
  
En conseqüència, amb caràcter previ al debat i votació de les propostes, se 
sotmet a votació del Consell de Govern la urgència d’aquestes propostes i 
la ratificació de la seva inclusió en l’ordre del dia.  
 
Sotmesa la urgència de les propostes a votació, fonamentada en el fet que 
en tots els casos són propostes vinculades a diferents subvencions a les 
quals cal donar compliment dins del termini atorgat a l’efecte, s’acorda per 
unanimitat dels membres assistents, la seva inclusió en l’ordre del dia. 
 
 
7.1 PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
DE LES ACTUACIONS PREVISTES EN LA COMARCA DEL 
RIPOLLÈS EN LA CONVOCATÒRIA PER L’ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS PER ACTUACIONS SOBRE LA XARXA VEÏNAL I 
RURAL DE CAMINS A LES COMARQUES DE MUNTANYA 
SUBMINISTRAMENT DE FORMIGÓ 
 
1.- En data 14 de juliol de 2017 es va dictar el Decret de presidència pel 
qual es solꞏlicitava al Departament de Territori i Sostenibilitat una 
subvenció de 247.000 €, destinada a les actuacions de conservació i 
manteniment de la xarxa rural i veïnal dels camins de la comarca del 
Ripollès. A tal efecte, s’adjuntava la Memòria descriptiva de les actuacions 
a dur a terme. 
 
2. En data 22 de desembre de 2017, s’ha dictat Resolució -notificada en 
data 24 de gener de 2018-, per la qual s’atorga al Consell Comarcal del 
Ripollès una subvenció, exclosa de concurrència pública, per un import de 
247.000 €, per finançar actuacions destinades al manteniment, conservació, 
arranjament o pavimentació de la xarxa veïnal i rural de camins de 
muntanya, que suposen una inversió de reposició. 
 
El termini d’execució de les actuacions finalitza el dia 30 de maig de 2018 i 
el termini de justificació de les actuacions és, com a màxim, el 30 de juliol 
de 2018. 
 
3. Tots els ajuntaments de la comarca han formulat encàrrec de gestió al 
Consell Comarcal del Ripollès per a la redacció de la memòria descriptiva i 
valorada de les actuacions a dur a terme al seu municipi, per solꞏlicitar la 
subvenció de referència a la Direcció General de Polítiques de Muntanya 
del  Departament de Territori i Sostenibilitat, per aprovar i subscriure els 
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documents que se’n derivessin i per contractar i executar aquestes 
actuacions. Així mateix, en virtut d’aquest decret, l’ajuntament cedia el 
crèdit corresponent al Consell Comarcal. 
 
4. El tècnic de la corporació, senyor Jordi Valldaura Pous ha redactat la 
“Memòria descriptiva de les actuacions previstes en la comarca del 
Ripollès, en la convocatòria per a l’atorgament de subvencions per a 
actuacions sobre la xarxa veïnal i rural de camins a les comarques de 
muntanya. Subministrament de formigó”. Aquesta Memòria preveu el/s 
camí/ins de cada municipi en els quals es duran a terme les actuacions de 
conservació i manteniment, l’assignació de metres cúbics que correspon a 
cada municipi i els metres de camí que es preveu arranjar. El pressupost de 
la totalitat de les actuacions ascendeix l’import total de 247.000 €, IVA 
inclòs (204.132,23 € de preu base més 42.86,77 €, corresponent al 21 % 
d’IVA). Aquest import, que es destina a l’adquisició de formigó, ha de 
permetre el manteniment i conservació de 3.2894 metres de la xarxa veïnal i 
rural de camins de la comarca del Ripollès. 
 
La secretària de la corporació ha emès l’informe de data 6 de febrer de 
2018, sobre el procediment d’aprovació d’aquesta memòria i per a la seva 
contractació. 
 
5.- L’objecte de la memòria no fa necessària la redacció d’un projecte, per 
la qual cosa, a l’empara del que disposa l’article 37.6 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, és suficient que l’òrgan competent de la corporació aprovi  
la documentació a què es refereixen els article 34 i 35 del mateix cos 
normatiu, que es concreta en un pressupost i, si és el cas, una memòria i la 
documentació tècnica o administrativa necessàries per tal de definir, 
executar i valorar les obres i els treballs que s’hagin de dur a terme. 
 
6.- Per acord del Ple del Consell Comarcal de data 8 de setembre de 2015, 
publicat al Butlletí oficial de la província de Girona núm. 186, de data 25 
de setembre de 2015, es va delegar en el Consell de Govern l’aprovació 
dels projectes d’obres que fossin competència del Ple. 
 
En conseqüència, atès el seu import, l’òrgan competent per a l’aprovació 
d’aquesta Memòria és el Consell de Govern per delegació del plenari 
comarcal. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels assistents, 
adopta els acords següents: 
 
Primer.- Aprovar la “Memòria descriptiva de les actuacions previstes en la 
comarca del Ripollès, en la convocatòria per a l’atorgament de 
subvencions per a actuacions sobre la xarxa veïnal i rural de camins a les 
comarques de muntanya. Subministrament de formigó”, amb un pressupost 
d’execució material de 204.132,23 €, més 42.867,77 €, corresponent al 21 
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% d’IVA, que resulta un pressupost d’execució per contracte de 247.000 €, 
IVA inclòs. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Àrea de Cooperació Municipal de 
la corporació. 
 
El president explica que ens atorguen 247.000 €. Recorda els camins de 
cada municipi que es preveuen a la Memòria i que no s’admetran canvis. 
 
 
7.2. APROVACIÓ DELS CONVENIS DE COLꞏLABORACIÓ ENTRE 
EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I ELS AJUNTAMENTS 
DE LA COMARCA, PER A L’EXECUCIÓ D’ACTUACIONS DE 
MANTENIMENT, CONSERVACIÓ, ARRANJAMENT O 
PAVIMENTACIÓ DE LA XARXA VEÏNAL I RURAL DE CAMINS DE 
MUNTANYA DEL RIPOLLÈS 
 
Antecedents: 
 
1. En data 14 de juliol de 2017, el Consell Comarcal del Ripollès va 
solꞏlicitar una subvenció al Departament de Territori i Sostenibilitat per a 
dur a terme les actuacions de conservació i manteniment de la xarxa rural i 
veïnal dels camins de la comarca del Ripollès, de conformitat amb la 
memòria valorada redactada pels Serveis Tècnics de la corporació. 
 
2. En data 22 de desembre de 2017, s’ha dictat Resolució del Departament 
de Territori i Sostenibilitat, per la qual s’atorga al Consell Comarcal del 
Ripollès una subvenció, exclosa de concurrència pública, per un import de 
247.000 €, per finançar actuacions destinades al manteniment, conservació, 
arranjament o pavimentació de la xarxa veïnal i rural de camins de 
muntanya, que suposen una inversió de reposició. 
 
3. Els Ajuntaments de la comarca han formulat un encàrrec de gestió al 
Consell Comarcal del Ripollès per a la redacció de la memòria descriptiva i 
valorada de les actuacions a dur a terme al seu municipi, per solꞏlicitar la 
subvenció de referència a la Direcció General de Polítiques de Muntanya 
del  Departament de Territori i Sostenibilitat, per aprovar i subscriure els 
documents que se’n derivessin i per contractar i executar aquestes 
actuacions. Així mateix, es comprometen a cedir el crèdit corresponent al 
Consell Comarcal del Ripollès. 
 
A tal efecte, s’ha redactat la proposta de Conveni de cooperació a 
subscriure entre el Consell Comarcal del Ripollès i cadascun dels 
ajuntaments de la comarca, per  tal establir les bases i els vincles de 
colꞏlaboració necessaris entre les dues administracions, per a l’execució 
d’actuacions de manteniment, conservació, arranjament o pavimentació de 
la xarxa veïnal i rural de camins de muntanya del Ripollès.  
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Fonaments de Dret: 
 
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. 
 
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 dels assistents, 
adopta els acords següents: 
 
Primer. Aprovar el model de  conveni a subscriure amb tots els municipis 
de la comarca del Ripollès,  per a l’execució d’actuacions de manteniment, 
conservació, arranjament o pavimentació de la xarxa veïnal i rural de 
camins de muntanya del Ripollès, el qual  és del contingut literal següent: 
 
“CONVENI DE COLꞏLABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE ..................., EL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A L’EXECUCIÓ D’ACTUACIONS DE 
MANTENIMENT, CONSERVACIÓ, ARRANJAMENT O PAVIMENTACIÓ DE LA 
XARXA VEÏNAL I RURAL DE CAMINS DE MUNTANYA DEL RIPOLLÈS 
 
 
REUNITS 
 
D’una banda, l’Ilꞏlm/a senyor/a ..................................., Alcalde/ssa de l’Ajuntament de 
.........................,  actuant en nom i representació d'aquesta corporació, en virtut de 
....................... 
 
D’altra, l'Il.lm. senyor Joan Manso i Bosoms, President del Consell Comarcal del Ripollès, 
actuant en nom i representació d'aquesta corporació, en virtut de l'acord adoptat pel 
Consell de Govern, en la seva sessió celebrada el dia xxx. 
 
Es reconeixen mútuament amb la capacitat legal necessària per l’atorgament del present 
conveni als esmentats efectes,  
 
 
EXPOSEN 
 
1. En data 14 de juliol de 2017 es va dictar el Decret de presidència pel qual es solꞏlicitava 
al Departament de Territori i Sostenibilitat una subvenció de 247.000 €, destinada a les 
actuacions de conservació i manteniment de la xarxa rural i veïnal dels camins de la 
comarca del Ripollès. A tal efecte, s’adjuntava la Memòria descriptiva de les actuacions a 
dur a terme. 
 
2. En data 22 de desembre de 2017, s’ha dictat Resolució -notificada en data 24 de gener de 
2018-, per la qual s’atorga al Consell Comarcal del Ripollès una subvenció, exclosa de 
concurrència pública, per un import de 247.000 €, per finançar actuacions destinades al 
manteniment, conservació, arranjament o pavimentació de la xarxa veïnal i rural de camins 
de muntanya, que suposen una inversió de reposició. 
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El termini d’execució de les actuacions finalitza el dia 30 de maig de 2018 i el termini de 
justificació de les actuacions és, com a màxim, el 30 de juliol de 2018. 
 
3. De conformitat amb la Memòria valorada redactada pels serveis tècnics del Consell 
Comarcal i aprovada per  acord del Consell de Govern de data ...................... les 
actuacions a realitzar als diferents municipis de la comarca són les  següents: 
 

MUNICIPIS CODI CAMÍ ASSIGNACI
Ó 

PRESSUPOST 
€ 

ASSIGNACI
Ó 

FORMIGÓ 
m3 

LONGITUD 
CAMÍ 

(3m x 0,18) 
ml 

1.- Campdevànol 
1-1 
1-2 

Camí de Sant Pere d’Auïra 
Camí d’Estiula 9.566,88 128,00 237,04 

2.- Campelles 2-1 Camí de Coll de Jovell 6.859,65 91,00 168,52 
3.- Camprodon 3-1 Camí de Cal Rodó  23.269,60 310,00 574,07 

4.- Gombrèn 
4-1 
4-2 

Camí Ral 
Camí d’accés al camp de futbol 11.627,32 155,00 287,04 

5.- Les Llosses 

5-1 
5-2 
5-3 
5-4 
5-5 

Camí del Roquer 
Camí de Cal Florí 
Camí del Maideu 
Camí de les Planes 
Camí de Cal Fuster 25.330,04 338,00 625,93 

6.- Llanars 
6-1 
6-2 

Camí del Pla de Pallarols 
Camí de Sant Isidre 8.038,98 107,00 198,15 

7.- Molló 7-1 
Camí a Roca de Sta Creu (Sta 
Magdalena) 11.594,40 155,00 287,04 

8.- Ogassa 
8-1 
8-2 

Camí del Tossal 
Camí de Ribamala 12.006,88 160,00 296,30 

9.- Pardines 
9-1 
9-2 

Camí de les Vinyes a la Falgosa 
Camí de l’Orri Vell 9.262,85 123,00 227,78 

10.- Planoles 10-1 Camí sense nom 6.880,95 92,00 170,37 

11.- Queralbs 
11-1 
11-2 

Camí de Sant Antoni 
Camí de Plans d’Escuira 21.350,52 285,00 527,78 

12.- Ribes de Freser 12-1 Camí del Barri de Ribesaltes 11.358,15 151,00 279,63 

13.- Ripoll 
13-1 
13-2 

Camí Mare de Déu del Remei 
Camí de Carboneres 17.523,98 234,00 433,33 

14.- St. Joan de les 
Abadesses 

14-1 
14-2 

Camí de LLastanosa 
Camí de La Caseta 13.643,23 182,00 337,04 

15.- St. Pau de 
Segúries 15-1 

Camí de les Gegudes - Font de 
l’Arç 4.942,51 66,00 122,22 

16.- Setcases 16-1 Camí de Setcases a Espinavell 12.762,12 170,00 314,81 
17.- Toses 17-1 Camí pont de Nevà - Maristes 14.458,49 193,00 357,41 

18.- Vallfogona de 
Ripollès 

18-1 
18-2 
18-3 
18-4 
18-5 

Camí de Can Tramuntana 
Camí de Llastanosa 
Camí de Planagran 
Camí de Puigvasall 
Camí de Comaformosa 10.841,10 145,00 268,52 

19.- Vilallonga de Ter 
19-1 
19-2 

Camí de la Riba a Llebro (Can 
Cotet) 
Camí de la Collada Verda 15.682,37 209,00 387,04 

TOTALS   247.000,00 3.294,00 6.100,00 
 
 
4. L’ajuntament de ...............................en data .....................va dictar un decret d’alcaldia, 
pel qual formulava encàrrec de gestió al Consell Comarcal del Ripollès per a la redacció de 
la memòria descriptiva i valorada de les actuacions a dur a terme al seu municipi, per 
solꞏlicitar la subvenció de referència a la Direcció General de Polítiques de Muntanya del  
Departament de Territori i Sostenibilitat, per aprovar i subscriure els documents que se’n 
derivessin i per contractar i executar aquestes actuacions. Així mateix, en virtut d’aquest 
decret, l’ajuntament cedia el crèdit corresponent al Consell comarcal. 
 
En conseqüència, amb la voluntat d’obligar-se, totes les parts CONVENEN: 
 
PRIMER.-  L’Ajuntament de ................................. autoritza el Consell Comarcal del 
Ripollès per contractar el subministrament del formigó necessari per dur a terme les 



CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 

20 
 

operacions de manteniment, conservació, arranjament o pavimentació del/s camí/ins 
............................................. del seu municipi, conjuntament amb el formigó necessari per 
dur a terme la resta d’actuacions descrites i valorades a la Memòria a la qual es fa 
referència en l’antecedent 3, i que es detallen en el corresponent quadre. 
 
SEGON.- L’Ajuntament cedeix a favor del Consell Comarcal del Ripollès el crèdit 
corresponent al pressupost de l’execució d’aquestes obres. 
 
TERCER.- El Consell Comarcal contractarà el subministrament del formigó amb destí a la 
pavimentació de camins rurals de la comarca del Ripollès i el repartirà als municipis de 
forma proporcional, tal i com es detalla en la Memòria i en el quadre alꞏludits a 
l’antecedent 3 d’aquest  Conveni. 
 
QUART.- El Consell Comarcal del Ripollès, durà a terme la licitació del subministrament 
del formigó necessari per dur a terme les operacions de manteniment, conservació, 
arranjament o pavimentació dels camins relacionats, a través de diferents lots, i traslladarà 
el formigó als 19 municipis de la comarca, a través de les empreses adjudicatàries, en les 
quantitats i dates que s’acordin prèviament, entre cada ajuntament i el Consell Comarcal. 
 
El termini màxim per al subministrament i colꞏlocació del formigó serà el dia 30 de maig de 
2018 o aquella data que el Departament de Territori i Sostenibililitat fixi com màxima, en 
resposta a la pròrroga del termini d’execució que el Consell Comarcal solꞏlicitarà i que, si 
és atorgada, serà oportunament comunicada als ajuntaments. Únicament es podrà ampliar 
el termini inicial o el prorrogat per causes meteorològiques que impedeixin el 
subministrament del formigó als municipis. L’ampliació d’aquest termini, en tot cas, 
requerirà l’emissió d’un informe tècnic que n’avali la necessitat.  
 
El Consell Comarcal assumirà, així mateix, la direcció facultativa de les obres i la 
justificació de la subvenció. 
 
CINQUÈ.- L’ajuntament es compromet a rebre el formigó en la data acordada amb el 
Consell Comarcal. 
 
L’ajuntament s’encarregarà de la colꞏlocació del formigó en la data acordada i a tenir-ho 
tot preparat prèviament. 
 
SISÈ.- Aquest conveni té la vigència d'un any a partir de la data en què sigui subscrit.    
 
En el cas que qualsevol de les parts que subscriuen  aquest conveni decideixin la resolució 
anticipada del mateix hauran de comunicar-ho per escrit a l’altra part, amb un mes 
d’antelació.  
 
SETÈ.- No obstant el previst anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la vigència 
d’aquest conveni l’acord mutu de les administracions signants; la impossibilitat 
sobrevinguda legal - material o l’incompliment greu o manifest de les seves clàusules. 
 
I en prova de conformitat signen aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la 
data esmentats en l’encapçalament.” 

 
Segon. Comunicar aquest acord als Ajuntament interessats, a l’efecte 
corresponent. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a l’àrea de 
Cooperació Municipal, juntament amb una còpia dels convenis. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a 
la signatura del conveni. 
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Cinquè. Aquest acord queda supeditat a l’informe favorable de la 
Intervenció. 
 
 
7.3. DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT OBERT AMB 
DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I POSADA EN MARXA DELS 
EQUIPS NECESSARIS PER LA PLANTA DE TRANSFERÈNCIA 
D’ENVASOS, PAPER I CARTRÓ I FRACCIÓ RESTA DEL 
RIPOLLÈS 
 
En data 5 de desembre de 2017, per acord del Consell de Govern, s’aprova 
la tramitació de l’expedient de contractació, els plecs de clàusules 
administratives i tècniques que regulen el procediment obert amb diversos 
criteris d’adjudicació del subministrament, muntatge i posada en marxa dels 
equips necessaris per la planta de transferència d’envasos, paper i cartró i 
fracció resta del Ripollès. 
 
En data 21 de desembre de 2017, es publica l’anunci de licitació pel termini 
de 15 dies naturals en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 242 
i en el perfil del contractant del Consell Comarcal del Ripollès, a l’efecte 
que els interessats presentin les seves proposicions. 
 
Durant el termini de licitació no s’ha presentat cap oferta, i per aquest 
motiu correspon declarar desert el procediment obert. 
 
El Consell de Govern és l’òrgan competent per aquesta contractació, per 
delegació de la presidència en virtut del decret de 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 dels assistents, 
adopta els acords següents: 
 
Primer. Declarar desert el procediment obert amb diversos criteris 
d’adjudicació del subministrament, muntatge i posada en marxa dels equips 
necessaris per la planta de transferència d’envasos, paper i cartró i fracció 
resta del Ripollès, per manca de presentació d’ofertes dins del termini 
atorgat a l’efecte. 
 
Segon. Iniciar un nou expedient de contractació mitjançant procediment 
obert, amb diversos criteris d’adjudicació del subministrament, muntatge i 
posada en marxa dels equips necessaris per la planta de transferència 
d’envasos, paper i cartró i fracció resta del Ripollès. 
 
 
7.4. APROVACIÓ DE LA TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I DEL 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES 
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PARTICULARS QUE REGULEN LA CONTRACTACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I POSADA EN MARXA DELS 
EQUIPS NECESSARIS PER LA PLANTA DE TRANSFERÈNCIA 
D’ENVASOS, PAPER, CARTRÓ I FRACCIÓ RESTA DEL 
RIPOLLÈS, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB 
DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, TRAMITACIÓ URGENT 
 
 
Antecedents de fet: 
 
1.- El contracte subscrit pel Consell Comarcal del Ripollès per a la 
prestació del servei de la recollida i el transport als gestors autoritzats dels 
residus municipals de la comarca del Ripollès, excepte el municipi de 
Camprodon, preveu que es posarà a disposició del contractista una planta de 
transferència al municipi de Ripoll. Aquesta planta està ubicada al polígon 
Industrial Nord, parcelꞏla núm. 2. La planta s’ha de poder utilitzar per a 
qualsevol tipus de residus: envasos, paper, cartró i fracció resta. Aquesta 
planta té dues alçades diferenciades per tal de tenir un moll de descàrrega. 
 
En concret el contracte determina que la planta de transferència disposarà 
de la següent relació d’equips; 
 

 2 unitats de compactadors estàtics 
 2 unitats de tremuja receptora de residus amb paravent 
 2 unitats de caixa tancada amb sostre mòbil per a 

emmagatzematge dels residus procedents del compactador 
estàtic 

 
2.- El Consell Comarcal de Ripollès el dia 22 de març de 2017 va signar 
l’acord de colꞏlaboració amb Ecoembalajes España, SA, per potenciar les 
infraestructures de la recollida selectiva. De conformitat amb aquest acord 
ECOEMBES procedirà a satisfer al Consell Comarcal del Ripollès la 
quantitat de 160.000 €, que es destinaran a finançar en gran part el 
subministrament dels equips que s’adquireixen per la planta de 
transferència. Aquest acord serà vigent fins a 30 de juny de 2018.  
 
3.- En data 6 de febrer de 2018, el Consell de Govern de la corporació ha 
declarat desert el procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació del 
contracte de subministrament, muntatge i posada en marxa dels equips 
necessaris per la planta de transferència d’envasos, paper, cartró i fracció 
resta del Ripollès i acorda iniciar un nou expedient de contractació, 
mitjançant procediment obert amb tramitació urgent. 
 
4.- Donat que aquest procediment de licitació ha quedat desert, s’ha 
realitzat un nou estudi de mercat de la maquinària a subministrar i s’ha 
constatat que el preu de sortida era baix per al subministrament de les 
unitats que preveu el contracte de recollida i tractament de residus. Aquest  
estudi també ha permès concloure la conveniència d’adquirir menys 
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equipament, però complementant-lo amb un transferidor mecànic de carro 
per a 3 caixes de 30 m3, la qual cosa garanteix una eficiència funcional fins 
i tot superior. Aquests extrems es desprenen dels informes tècnics emesos 
per la cap de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i l’enginyer tècnic comarcal 
de dates 5 i 6 de febrer de 2018. Aquests informes així mateix insten la 
tramitació més ràpida possible, ja que l’inici de la prestació efectiva del 
nou contracte de recollida i tractament dels residus municipals de la 
comarca està previst pel dia 1 de juliol de 2018 i la subvenció atorgada per 
ECOEMBES s’ha de justificar, com a màxim, a data 30 de juny de 2018. 
 
En conseqüència, esdevé necessari tramitar aquest nou procediment 
contractual per urgència. 
 
5.- De conformitat amb l’informe de necessitat de la contractació emès en 
data 6 de febrer de 2018, l’equipament a subministrar és el següent: 

 
 1 unitat de compactador estàtic 
 1 unitat de tremuja receptora de residus amb paravent 
 1 unitat de transferidor mecànic de carro per a tres 

contenidors amb cinc posicions 
 2 unitats de caixa tancada per a emmagatzematge dels 

residus procedents del compactador estàtic 
 
L’informe tècnic emès també determina les característiques mínimes 
d’aquests equips a subministrar i els criteris de valoració de les ofertes que 
s’hauran d’aplicar. 
 
Els equips de la planta de transferència serveixen per potenciar les 
infraestructures de la recollida selectiva objecte de l’acord de colꞏlaboració 
de data 22 de març de 2017. Aquesta planta de transferència s’ha de poder 
utilitzar per qualsevol tipus de residus: paper i cartró, envasos i fracció 
resta. Els compactadors estàtics permeten poder compactar les escombraries 
d’una caixa tancada aprofitant tota la seva capacitat, ja que la caixa 
s’acobla al compactador, que no es mou de lloc i permet que s’ompli al 
1005 de la seva capacitat. 
 
Es preveu que la tremuja tingui paravent per evitar que quan es buidin els 
camions puguin voleiar envasos i residus de poc pes. La planta de 
transferència té dues alçades diferenciades, per tal de tenir un moll de 
descàrrega. 
 
6.- El preu de la licitació és el següent: 

 
177.231,40 €., sense IVA 
214.449,99 €, IVA inclòs. 

 
De conformitat amb l’import del contracte i el seu objecte, la forma més 
adequada per a l’adjudicació és tramitar un procediment obert, amb 
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diversos criteris d’adjudicació. Així mateix, pels motius exposats, la 
tramitació serà urgent. 
 
7.- En data 6 de febrer de 2018 s’ha dictat Resolució de gerència per a la 
incoació de l’expedient de contractació del subministrament, muntatge i 
posada en marxa dels equips necessaris per la planta de transferència 
d’envasos, paper i cartró, envasos i fracció resta del ripollès, mitjançant 
procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació, tramitació urgent. 
 
En compliment d’aquesta resolució s’ha redactat el Plec de clàusules 
administratives i tècniques que regulen la contractació. 
 
Consta a l’expedient l’informe jurídic favorable sobre el contingut dels 
plecs reguladors de la contractació. 
 
 
Fonaments de Dret: 
 
I.- Aquesta contractació es fa amb càrrec a els aplicacions pressupostàries 
21.1623.22798 i 21.1623.22799 que s’han d’incorporar al pressupost de 
l’exercici 2018. 
 
II.- Aquest contracte té naturalesa administrativa i es qualifica de 
subministrament, d’acord amb el que estableix l’article 9 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 (TRLCSP). 
 

El procediment d’adjudicació que es considera més adequat per al 
subministrament, muntatge i posada en marxa dels equips necessaris per a 
la planta de transferència d’envasos, paper i cartró i fracció resta del 
Ripollès, és l’obert, en què tot empresari interessat pot presentar una 
proposició i queda exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els 
licitadors, d’acord amb l’article 157 TRLCSP, tramitació urgent. 
 
La licitació s’haurà de publicar al Butlletí oficial de la província i en el 
perfil del contractant, d’acord amb allò que disposa l’article 142 TRLCSP. 
 
III.- 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 (TRLCSP), 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. 
 
L’article 112 del TRLCSP estableix que podran ser objecte de tramitació 
urgent els expedients corresponents als contractes la celebració dels quals 
respongui a una necessitat inajornable o l’adjudicació de les quals sigui 
precisa accelerar per raons d’interès públic. A tal efecte, l’expedient haurà 
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de contenir la declaració d’urgència feta per l’òrgan de contractació, 
degudament motivada. 
 
Els expedients qualificats d’urgents es tramitaran seguint el mateix 
procediment que els ordinaris, si bé gaudiran de preferència en el seu 
despatx per part dels diferents òrgans que intervinguin en la tramitació, que 
disposaran d’un termini de 5 dies per emetre els respectius informes o 
complimentar els tràmits corresponents. 
 
Acordada l’obertura del procediment d’adjudicació els terminis establerts 
en aquesta llei per a la licitació, adjudicació i formalització el contracte es 
reduiran a la meitat. 
 
El termini d’inici de l’execució del contracte no podrà ser superior a quinze 
dies hàbils, comptats a partir de la seva formalització. Si s’excedís aquest 
termini, el contracte podrà ser resolt, excepte que el retard estigués motivat 
per causes alienen a l’Administració contractant i al contractista i així es 
fes constar en la corresponent resolució motivada. 
 
IV.- El Consell de Govern és l’òrgan competent per aquesta contractació, 
per delegació de la presidència en virtut del decret de data 3 de setembre de 
2015. Aquesta delegació va ser publicada al BOP de Girona número 186, de 
25 de setembre de 2015. 
 
S’ha de procedir a la tramitació i resolució de l’expedient de contractació 
corresponent, amb l’aprovació dels plecs i de la despesa corresponent; 
 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels assistents, 
adopta els acords següents: 
 
Primer.- Declarar la urgència de la tramitació de l’expedient de contractació 
mitjançant procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, del 
contracte subministrament, muntatge i posada en marxa dels equips 
necessaris per la planta de transferència d’envasos, paper i cartró i fracció 
resta del Ripollès, pels motius exposats en aquest acord. 

 
Segon.- Aprovar el Plec de clàusules econòmiques administratives i 
tècniques que regulen la contractació del subministrament, muntatge i 
posada en marxa dels equips necessaris per la planta de transferència 
d’envasos, paper i cartró i fracció resta del Ripollès, mitjançant 
procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, tramitació urgent. 
 
Tercer. Autoritzar la despesa de 177.231,40 €, IVA exclòs, de preu base 
més 37.218,59 € corresponent al 21% d’IVA, i que resulta un import total 
de 214.449,99 € (DOS-CENTS CATORZE MIL QUATRE-CENTS 
QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS), IVA 
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inclòs, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 21.1623.22798 i 
21.1623.22799. 
 
Quart. Convocar el procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació 
mitjançant anuncis de licitació en el BOP de Girona i al tauler d’anuncis de 
la corporació, pel termini de 7 dies naturals comptadors des de l’endemà de 
la publicació al BOP de Girona. També es publicarà l’anunci de licitació a 
la web del Consell Comarcal del Ripollès www.ccripolles.cat en l’apartat 
del Perfil del contractant. 
 
Cinquè. Comunicar aquest acord a la intervenció i a l’àrea de Territori i 
Sostenibilitat, als efectes oportuns. 
 
El president proposa quedar el dia 20 de febrer, abans del Consell de 
Govern, per fer una visita amb tots els consellers a la planta de 
transferència: 
 

- 18 hores a la planta. 
- 19.00 hores sessió del Consell de Govern. 

 
 
 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 

 
8. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
Es dóna compte dels Decrets dictats per la Presidència que es detallen a 
continuació: 
 
Decret de  19/12/2017 Incoació procediment de contractació del Projecte 

executiu i d'instalꞏlacions de la reforma de l'edifici del 
Consell Comarcal del Ripollès 

Decret de  27/12/2017 aprovació definitiva de la nòmina de novembre de 
2017 

Decret de  31/12/2017 Aprovació de la relació de factures F/2017/54 
Decret de  31/12/2017 Aprovació de la relació de factures F/2017/55 
Decret de  11/01/2018 Aprovació bases reguladores i convocatòria per a la 

contractació d'un auxiliar administratiu de territori i 
sostenibilitat 

Decret de  12/01/2018 Pròrroga fins el 31/12/2018 de les millores de la 
prestació econòmica d'incapacitat temporal 

Decret de  15/01/2018 Designar personal de la corporació per a formar part 
del Tribunal qualificador del procés de selecció d'un/a 
tècnic/a de Joventut per a dur a terme les tasques de 
director/a de l'alberg Ruta del Ferro de l'Ajuntament de 
Sant Joan de les Abadesses 
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Decret de  15/01/2018 Designar personal de la corporació per a formar part 
del Tribunal qualificador del procés de selecció d'un/a 
operari/a de neteja dels edificis municipals de 
l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses 

Decret de  17/01/2018 Contractació d'una administrativa adscrita a l'Àrea de 
Serveis a les persones 

Decret de  19/01/2018 No cobrament dels rebuts de residus corresponents al 
mes de desembre de 2017 

Decret de  19/01/2018 Contractació d'un/a tècnica de joventut compartida de 
la Vall del Freser, amb motiu de la renúncia de la 
tècnica adscrita al servei. 

Decret de  22/01/2018 Concedir al Consell Esportiu del Ripollès  una ajuda 
econòmica extraordinària, per activitats 2017. 

Decret de  22/01/2018 Contracte menor de subministrament d'un 
termodesinfectador pel laboratori d'aigües del Ripollès, 
any 2017 

Decret de  23/01/2018 Aprovació de bases reguladores i convocatòria del 
procés selectiu d'un/a dinamitzador/a juvenil 

Decret de  23/01/2018 Incoació procediment de contractació Projecte d'obres 
Centre d'Educació Ambiental i Acollida Porta a la 
Serralada de Montgrony, de Campdevànol. 
Procediment obert, diversos criteris adjudicació, 
tramitació d'urgència. 

Decret de  24/01/2018 Contracte menor de servei d'autobusos per al projecte 
"Gaudeix tot l'any" 2018 

Decret de  24/01/2018 Contracte menor del servei d'assegurances per al 
projecte "Gaudeix tot l'any"2018 

Decret de  30/01/2018 Contracte menor de serveis per al manteniment de la 
llicència del programa de gestió de nòmines del 
Consell Comarcal del Ripollès, any 2018 

El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
9. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
 
Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen a 
continuació: 
 
Resolució de  31/12/2017 Aprovació de la relació de factures F/2017/53 
Resolució de  31/12/2017 Aprovació de la relació de factures F/2017/56 
Resolució de  31/12/2017 Aprovació de la relació de factures F/2017/57 
Resolució de  15/01/2018 Pagament liquidació i quitança d'un treballador 
Resolució de  23/01/2018 Incoació de l'expedient de modificació del contracte del 

servei de menjador de les escoles rurals de la comarca del 
Ripollès 
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Resolució de  25/01/2018 Devolució imports rebuts transport escolar per concessió 
d'ajut 

Resolució de  26/01/2018 Acceptació encàrrec Ajuntament de Setcases per a la 
realització de la memòria valorada d'un comptador al dipòsit 
d'aigua 

Resolució de  26/01/2018 Pagament de la nòmina gener de 2018 
Resolució de  26/01/2018 Resolució d’atorgament d’un permís anual d’abocament 

d’aigües residuals amb camió cisterna de l’abocador 
clausurat Ripollès 3 (CCR020118/DRIP001A) 

Resolució de  26/01/2018 Resolució d’atorgament d’un permís anual d’abocament 
d’aigües residuals amb camió cisterna de l’abocador 
clausurat Ripollès 3 (Pluvials) (CCR020118/DRIP002A) 

Resolució de  26/01/2018 Resolució d’atorgament d’un permís anual d’abocament 
d’aigües residuals amb camió cisterna del Refugi d’Animals 
del Ripollès (CCR020118/DRIP003A) 

Resolució de  26/01/2018 Resolució d’atorgament d’un permís anual d’abocament 
d’aigües residuals amb camió cisterna Vallter SL 
(CCR020118/DRIP004A) 

Resolució de  26/01/2018 Resolució d’atorgament d’un permís anual d’abocament 
d’aigües residuals amb camió cisterna de Rialb de Queralbs, 
SL (CCR080118/DRIP005A) 

Resolució de  26/01/2018 Resolució d’atorgament d’un permís anual d’abocament 
d’aigües residuals amb camió cisterna de SF Integrals Girona 
SL (CCR100118/DRIP006A) 

Resolució de  26/01/2018 Incoar la tramitació de l'expedient de contractació dels 
serveis de dinamització externa per al projecte ꞏTardes joves" 

Resolució de  29/01/2018 Incoació expedient de modificació del pressupost 1/2018 

Resolució de  29/01/2018 Aprovació expedient de modificació del pressupost 1/2018 

Resolució de  31/01/2018 Resolució de gerència d’atorgament d’un permís per a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram i instalꞏlacions 
de sanejament de SF  Integrals Girona SL (063/2017) 

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

- Contractació:  s’estan acabant de redactar els plecs de Camprodon, 
després farem EDAR’S i deixalleries. 

- L’alcalde de Gombrèn conjuntament amb el doctor Eudald Maideu 
insten una iniciativa per denunciar l’espoli dels museus de la 
comarca, així com a altres museus de Catalunya per part del Bisbat 
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de Vic. La gran obra espoliada és el Retable de Sant Magdalena de 
Solanllong de Gombrèn. El que demanarem és una reproducció de 
totes aquestes obres: Retable de Planés i les pintures murals de 
Toses. Demanarem hora. 

 
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 
 
 
 


