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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 01/2016 
 
 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dilluns 4 de gener de 2016 
Hora d’inici: 19.10 hores 
Hora d’acabament: 19.50 hores 
Règim de sessió: Ordinària 
 
 
Assistents: President: • Sr. Joan Manso i Bosoms 
   
 Vicepresidents: • Sr. Eudald Picas i Mitjavila 
  • Miquel Rovira i Comas 
  • Sra. Immaculada Constans i Ruiz 
  • Sr. Josep Coma i Guitart 
   
 Consellers (amb veu i sense vot): • 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 
   
 Secretària accidental: • Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   

 
Excusa la seva absència: • Sr. Albert Puigvert i Tuneu 
 
 
L’objecte de la reunió és celebrar la sessió ordinària del Consell de Govern i tractar 
els assumptes de l’ordre del dia següent: 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Aprovació de la modificació dels preus públics per als tràmits de documentació 

sobre recursos humans i assessorament laboral als ajuntaments de la comarca i 
altres entitat que ho sol· licitin. 

3. Aprovació dels convenis de col· laboració entre el Consell Comarcal del 
Ripollès i els Ajuntaments de Campdevànol, Camprodon, Gombrèn, Llanars, 
Ribes de Freser, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries i 
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Setcases,  en el marc del Programa Treball i Formació de persones en situació 
d'atur beneficiàries de la Renda Mínima d'Inserció, anualitat 2015. 

4. Aprovació de factures i certificacions d’obres: 
4.1. Aprovació de factures. 

5. Mocions d’urgència: 
 
Control de l’Acció de Govern 
 
6. Donar compte dels decrets de Presidència. 
7. Donar compte de les resolucions de Gerència. 
8. Precs i preguntes. 
 
El president obre la sessió i es tracten els punts 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 17 de 
desembre de 2015, sense cap esmena. 
 
 
2. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS PREUS PÚBLICS P ER ALS 
TRÀMITS DE DOCUMENTACIÓ SOBRE RECURSOS HUMANS I 
ASSESSORAMENT LABORAL ALS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA  
I ALTRES ENTTITATS QUE HO SOL·LICITIN 
 
Aquest Consell Comarcal, d’acord amb les facultats que té conferides dins del seu 
àmbit competencial, ve realitzant o pot prestar el servei de tràmits de documentació 
sobre recursos humans i assessorament laboral als ajuntaments de la comarca i 
altres entitats que ho sol· licitin;  
 
Atès que l’article 28 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya preveu que 
els consells comarcals prestaran l’assistència tècnica, jurídica i econòmica dels 
municipis. 
 
Que l’article 41 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, preveu que les entitats locals 
podran establir preus públics per la prestació dels serveis o la realització 
d’activitats de competència de l’entitat local, sempre que no concorrin cap de les 
circumstàncies següents: 
 

1. Que no siguin de sol· licitud o recepció voluntària pels interessats. 
2. Que no es prestin pel sector privat. 

 
Atès que l’import del preu públic ha de cobrir com a mínim el cost del servei 
prestat o de l’activitat realitzada.  
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Que quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho 
aconsellin, l’entitat pot fixar preus públics per sota del límit que preveu l’apartat 
anterior. En aquests casos s’han de consignar als pressupostos de l’entitat les 
dotacions oportunes per cobrir la diferència resultant, si n’hi ha. 
 
Que el plenari comarcal en la sessió celebrada el dia de 8 de setembre de 2015 va 
acordar delegar al Consell de Govern totes aquelles competències del Ple que de 
conformitat amb la legislació vigent fossin delegables i no haguessin estat 
delegades expressament a qualsevol altre òrgan, entre les que s’hi inclou la 
d’aprovar l’establiment i modificació dels preus públics.  
 
Atès que l’article 86 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú preveu que el 
període d’informació pública, per aquells procediments que no el tinguin establert 
reglamentàriament, serà de 20 dies des de la publicació al butlletí oficial 
corresponent. 
 
D’acord amb l’esmentat, el Consell de Govern per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar la modificació dels preus públics per als tràmits de documentació 
sobre recursos humans i assessorament laboral als ajuntaments de la comarca i 
altres entitats que ho sol· licitin, fixant-los com tot seguit es detalla: 
 
 

PREU PÚBLIC
CONCEPTE PER

TREBALLADOR/A

Per incorporació i traspàs de dades a l'aplicatiu d e nòmines del CCR (únic) 15,00                     
Per confecció mensual de nòmina i butlletí cotitzac ió Seguretat Social 13,00                     

Segon.  Exposar al públic el present acord pel termini de 20 dies hàbils, a través 
d’edictes que s’inseriran en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler 
d’edictes comarcal, per tal que les persones interessades puguin presentar les 
al· legacions i reclamacions que estimin pertinents, i disposar que en cas que no es 
presentin al· legacions en aquest termini l’acord adoptat s’entendrà definitiu sense 
necessitat d’adoptar un nou acord al respecte. 
 
Tercer. Comunicar el present acord a Intervenció i a la Tresoreria per a l’efecte 
corresponent. 
 
El president explica als assistents que la modificació que es planteja comporta que 
el preu públic passi de 10 € per treballador a 13 € per treballador. La voluntat és 
ampliar i enfortir el servei. El preu en part està subvencionat per la Diputació de 
Girona. S’enviarà carta a tots els ajuntaments per si s’hi volen adherir. 
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3. APROVACIÓ DELS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ ENTRE E L 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I ELS AJUNTAMENTS DE 
CAMPDEVÀNOL, CAMPRODON, GOMBRÈN, LLANARS, RIBES DE 
FRESER, RIPOLL, SANT JOAN DE LES ABADESSES, SANT PAU DE 
SEGÚRIES I SETCASES,  EN EL MARC DEL PROGRAMA TREBA LL I 
FORMACIÓ DE PERSONES EN SITUACIÓ D'ATUR BENEFICIÀRI ES 
DE LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ, ANUALITAT 2015 
 
Vista la minuta del conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i els 
Ajuntament de Campdevànol, Camprodon, Gombrèn, Llanars, Ribes de Freser, 
Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries i Setcases, en el marc del 
Programa Treball i Formació de Persones en situació d’atur beneficiàries de la 
Renda Mínima d’Inserció, anualitat 2015; 
 
Vist l'informe d'Intervenció que consta a l’expedient; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell 
Comarcal en sessió celebrada en data 8 de setembre de 2015, en matèria 
d’aprovació de convenis de col· laboració i cooperació amb altres administracions i 
entitats, 
 
D’acord amb l’esmentat, el Consell de Govern per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar  el conveni a subscriure amb els Ajuntament de Campdevànol, 
Camprodon, Gombrèn, Llanars, Ribes de Freser, Ripoll, Sant Joan de les 
Abadesses, Sant Pau de Segúries i Setcases, en el marc del Programa Treball i 
Formació de Persones en situació d’atur beneficiàries de la Renda Mínima 
d’Inserció, anualitat 2015, el qual  és del contingut literal següent:  
 
“ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I 
L’AJUNTAMENT DE ......................... EN EL MARC DEL PROGRAMA TREBALL I 
FORMACIÓ DE PERSONES EN SITUACIÓ D'ATUR BENEFICIÀRI ES DE LA RENDA 
MÍNIMA D'INSERCIÓ, ANUALITAT 2015 
 
 
Ripoll, _____________________ de 2015 
 
 
REUNITS: 
 
D’una part, l’Il· lustríssim Senyor Joan Manso i Bosoms, president del Consell Comarcal del Ripollès, 
actuant en nom i representació de l’ens comarcal, expressament autoritzat per aquest acte en l’acord 
adoptat pel Consell de Govern, en la sessió de data________________________, i de l’altra, 

 
L’Il· lustríssim Senyor .........., en qualitat d’alcalde de l’Ajuntament de ..........., actuant en el seu nom i 
representació, en virtut d’allò establert a........................... 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament i recíprocament la capacitat legal necessària per a 
l’atorgament d’aquest conveni, i, 
 
MANIFESTEN: 
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I. En data 4 de novembre de 2015, la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha dictat la 
Resolució d’atorgament d’una subvenció al Consell Comarcal del Ripollès per a la realització de les 
accions que es detallen tot seguit, en el marc de la convocatòria que regula l’Ordre EMO/244/2015, de 
29 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de  subvencions del Programa 
Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció:  
 
1.- Accions d’experiència laboral, adreçades a millorar la qualificació professional de les persones 
participants, mitjançant el desenvolupament de treballs de caràcter públic i interès social, a través del 
projecte "Manteniment i neteja d'espais públics", que es portarà a terme en aquells Ajuntaments de la 
comarca que vulguin participar en aquest Programa. Aquest projecte preveu la contractació d'11 peons 
de manteniment i neteja, a jornada completa, durant un termini de 6 mesos. 
 
2.- Accions formatives, adreçades al desenvolupament d’una activitat formativa transversal modular de 
30 hores, per part de les persones participants a les accions d'experiència laboral. 
 
D'acord amb la base 6.1.1 de l’Ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol, per la qual s’aproven les bases 
reguladores per a la concessió de  subvencions del Programa Treball i Formació adreçat a persones en 
situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció, les entitats beneficiàries previstes a la base 
2.1b) de l'annex 1 de l'Ordre de la convocatòria hauran de formalitzar un conveni amb els ajuntaments 
en els quals es realitzin els treballs on, obligatòriament, l'entitat beneficiària s'obligarà a fer-se càrrec de 
tota la formació i/o vigilància dels riscos laborals d'aplicació. 
    
II. L'alcalde/essa de l’Ajuntament de............. ha dictat el decret de data ........... pel qual  manifesta el seu 
interès en fomentar les polítiques actives d’ocupació i les mesures de promoció econòmica a la comarca, 
a través de la seva participació en aquest programa i en concret, mitjançant les accions d’experiència 
laboral i es compromet a assumir l'import de .... euros, corresponent a la diferència entre el cost de 
contractació de ...... peó/ns i la subvenció atorgada pel SOC, sens perjudici de la liquidació definitiva. 
 
En conseqüència, d’acord amb els antecedents exposats, ambdues parts formalitzen aquest conveni de 
col· laboració amb subjecció a les següents: 
 
 
CLÀUSULES: 
 
Primera. Objecte  
 
Aquest conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de ............... té per objecte 
establir les condicions de col· laboració entre ambdues parts per a la realització de l’actuació 
d’experiència laboral: “Manteniment i neteja d'espais públics”. 
 
 
Segona. Condicions de les persones participants a contractar 
 
Les persones a contractar han d’estar inscrites en l’Oficina de Treball com a demandants d’ocupació no 
ocupats, segons estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització 
del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima 
d'inserció, d’acord amb l’ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol. 
 
 
Tercera. Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès  
 
El Consell Comarcal  es compromet a: 
 

a) Seleccionar, per a cada lloc de treball sol· licitat per l’entitat pública, el/la participant del 
Programa Treball i Formació de persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima 
d'inserció, que més s’adeqüi d’acord amb els aprenentatges formatius programats i les 
característiques del lloc de treball ofert per l’entitat pública. 

b) Comprovar prèviament a la signatura del contracte de treball, que el/la participant reuneix la 
condició d’estar inscrit/a a l’Oficina de Treball com a demandant d’ocupació no ocupat/da. 
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c) Contractar ...... peó/ns i adscriure’l/s a l’Ajuntament per a desenvolupar les tasques pròpies de 
la seva categoria professional per una durada de sis mesos i una jornada laboral del 100%, amb 
la categoria laboral, el grup de cotització i el salari estipulat en la Resolució d’atorgament de 
subvenció. El Consell Comarcal del Ripollès serà responsable d’administrar els drets i els 
deures del/de la treballador/a, prèvia comunicació i acord amb l’Ajuntament de ...................... 

d) Realitzar les accions formatives adreçades al desenvolupament d’una activitat formativa 
transversal modular de 30h per part de les persones participants a les accions d’experiència 
laboral i d’acord amb la resolució d’atorgament de la subvenció. Les accions formatives es 
desenvoluparan dins la jornada laboral. 

e) Responsabilitzar-se de la formació i/o vigilància dels riscos laborals d’aplicació al lloc de 
treball. 

 
 
Quarta. Obligacions de l’Ajuntament de ................. 
 

L’Ajuntament de .................es compromet a: 
 
a) Finançar l’import corresponent a la diferència entre el cost de contractació de ..... peó/ns i la 

subvenció atorgada pel SOC, sens perjudici de la liquidació definitiva. 
b) Acollir en la seva seu per a la pràctica laboral a ....... peó/ns contractat pel Consell Comarcal 

del Ripollès, per una durada determinada de 6 mesos. 
c) Fer l'aprovisionament de tot el material fungible necessari per al desenvolupament de les 

tasques encomanades, així com dels equips de protecció individual (si és el cas). 
d) Aportar al Consell Comarcal del Ripollès la documentació i la justificació que reclami als 

efectes de justificar la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya. 
e) Comunicar al Consell Comarcal del Ripollès totes les incidències que es produeixin durant el 

període de contractació de ......... peó/ns adscrit a l'Ajuntament. 
 
 
Cinquena: Resolució i extinció del conveni 
 
Són causes de resolució del conveni: 

- El comú acord de les parts. 
- La impossibilitat sobrevinguda per a desenvolupar les activitats previstes en el conveni. 
- L'incompliment d’alguna clàusula establerta en el conveni. Aquest incompliment facultarà la 

part contrària a reclamar els danys i perjudicis que s'hagin ocasionat com a conseqüència de 
l'incompliment. 

- La denúncia anticipada del conveni, que haurà de ser comunicada de forma fefaent a l’altra 
part. En aquest supòsit l’altra part podrà reclamar danys i perjudicis. 

- Qualsevol altra causa contemplada legalment. 
 
 
Sisena: Vigència  
 
Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura i mantindrà la seva vigència fins 
a la finalització de tot el procés d’execució i justificació del Programa de Treball i Formació.   
 
Setena: Naturalesa jurídica 
 
Aquest conveni té naturalesa jurídica administrativa, i, en conseqüència, a manca d'acord entre les parts, 
la resolució de qualsevol divergència en la seva interpretació o en l'aplicació de les seves clàusules serà 
competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.”  
 
Segon. Comunicar aquest acord als ajuntaments interessats, a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció i a la Subàrea de Recursos Humans i 
Gestió Administrativa, juntament amb una còpia dels convenis, perquè en tinguin 
constància. 
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Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura dels convenis. 
 
El president explica que aquest conveni preveu que els ajuntaments assumiran el 
cost de la diferència entre la subvenció atorgada pel SOC i el cost laboral total de 
les persones contractades, que són beneficiàries de la renda mínima d'inserció i es 
destinaran a la brigada dels ajuntaments. 
 
 
4. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
4.1. APROVACIÓ DE FACTURES 
 
No se’n presenten. 
 
 
5. MOCIONS D’URGÈNCIA. 
 
No se'n presenten. 
 
 

CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN 
 
6. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
Es dóna compte dels Decrets dictats per la Presidència que es detallen a 
continuació: 
 
Decret de 01.12.2015: Acceptar la sol· licitud d’un treballador de la corporació a 

acollir-se a la jubilació especial als 64 anys, amb efectes del 
proper 1 de gener de 2016. 

Decret de 03.12.2015  Donar per favorable la inspecció biennal del campament 
juvenil La Farga del municipi de Queralbs. 

Decret de 03.12.2015 Requeriment d’esmena de deficiències a l’Institut Germans 
Maristes de Queralbs. 

Decret de 03.12.2015  Contracte menor de subministrament de contenidors de tipus 
iglú per al municipi de Camprodon. 

Decret de 03.12.2015 Contracte menor d’obres de millora a l’abocador clausurat 
Ripollès-3. 

Decret de 10.12.2015 Acceptar la sol· licitud d’una treballadora de la corporació a 
acollir-se a la jubilació especial als 64 anys, amb efectes del 
proper 16 de gener de 2016. 

Decret de 14.12.2015 Atorgar un complement retributiu segons es detalla als 
treballadors d'aquesta corporació que es relacionen, a abonar en 
una sola vegada en la nòmina del mes de desembre de 2015. 

Decret de 17.12.2015 Requeriment d’esmena de deficiències a l’Alberg Ruta del 
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Ferro de Sant Joan de les Abadesses. 
Decret de 17.12.2015 Esmena d’error material del decret d’atorgament d’ajuts 

individuals de menjador escolar per al curs 2015-2016. 
Decret de 17.12.2015 Requeriment d’esmena de deficiències a la casa de colònies 

Casal l’Esperança d’Ogassa. 
Decret de 18.12.2015 Contractació de personal per portar a terme el projecte 

“Manteniment i neteja d’espais públics”. 
Decret de 18.12.2015 Pròrroga de la contractació dels agents d’ocupació i 

desenvolupament local pel termini d’un any. 
Decret de 21.12.2015 Contracte menor de serveis de formació  en el marc del 

programa Treball i Formació de Persones Aturades no 
perceptores de prestacions per desocupació.  

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
El president explica que quan hi ha decrets que afecten a alcaldes concrets, els 
truca per informar-los. 
 
Explica als assistents la jubilació del treballador de la casa senyor Josep Ma. 
Guitart i Noguera. 
 
 
7. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
 
Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen a 
continuació: 
 
Resolució de 17.11.2015 Aprovar l'expedient número 22/2015 de generació de crèdits 

per ingressos en la forma i contingut que es detalla. 
Resolució de 30.11.2015 Procedir a la liquidació de les aportacions dels ajuntaments 

durant el 2015 que es detalla. 
Resolució de 30.11.2015 Procedir a la liquidació definitiva de les despeses de 

funcionament de l’Escola Comarcal de Música, corresponent 
al curs 2014-2015. 

Resolució de 15.12.2015 Renovar el permís d’abocament de les aigües residuals de la 
Fundació Privada Hospital de Campdevànol. 

Resolució de 15.12.2015 Atorgar el permís puntual de abocament d’aigües residuals 
amb camió cisterna al titular de Can Boixa-Ribes Altes. 

Resolució de 15.12. 2015 Atorgar el permís puntual de abocament d’aigües residuals 
amb camió cisterna al titular de  la Casa Conxita del municipi 
de Ripoll. 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
10. PRECS I PREGUNTES 
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El president informa del següent: 
 

- Ha tramès una carta a tots els ajuntaments per informar-los de la visita 
institucional que farà el president de la Diputació el dia 8 de gener de 2016. 
A les 12 hores, hi haurà una reunió al Consell Comarcal del Ripollès per 
tractar temes que relacionen el Consell amb la Diputació. Seguidament es 
farà un dinar a la Solana del Ter, finançat pel protocol de la Diputació de 
Girona. A les 17 hores hi ha una reunió de treball a la seu del Consell 
Comarcal amb els alcaldes de la comarca per tractar temes municipals. 
També hi assistirà el senyor Albert Piñeira, vicepresident de la Diputació de 
Girona i alcalde de Puigcerdà. 

 
- Repassa l’ordre del dia de les reunions de la Comissió Informativa i del  

Consell d’Alcaldes que se celebraran el dia 12 de gener, a les 18 hores i a 
les 19 hores, respectivament. També comenta els temes que quedaran 
pendents per al proper Consell d’Alcaldes. 

 
- El senyor Josep Coma, vicepresident quart, explica el tema del nomenament 

de membres de la societat civil que han de formar part del Comitè Paritari 
d’Agermanament del Conflent. Planteja als consellers la possibilitat de 
presentar algun candidat/a. 

 
- El president comenta que es trucarà al tècnic de Protecció Civil  de la 

Generalitat de Girona, senyor Antoni Güell, per plantejar-li diverses 
qüestions relatives al PAS i a la redacció del Document Únic en Matèria de 
Protecció Civil. 

 
- El president informa sobre l’estat de la Fundació Televall. El Consell 

Comarcal sí que avançarà en la compra agregada per la contractació del 
servei.  

 
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 
 

 


