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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 01/2017 
 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts 10 de gener de 2017 
Hora d’inici: 18:10 hores 
Hora d’acabament: 18:30 hores 
Règim de la sessió: Ordinària 
 
Assistents: President:  Sr. Joan Manso i Bosoms 
   
 Vicepresidents:  Sr. Eudald Picas i Mitjavila 
   Sra. Immaculada Constans i Ruiz  
   Sr. Josep Coma i Guitart 
   
 Consellers:  Sr. Joan Albamonte i Ventayol 
   Sra. Mònica Bonsoms i Pastoret 
   Sr. Josep Estragués i Bonada 
   Sra. Dolors Cambras i Saqués  
   Sr. Enric Gràcia i Barba 
   Sr. Jordi Caparrós i Marcé  
   Sr. Luis López i Lafuente 
   
 Gerent:  Sr. Jordi Moner i Caner 
   
 Secretària accidental:  Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Aprovació de l’adhesió al Pla agrupat de formació contínua 2017. 
3. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Institut Abat Oliba i el Consell 

Comarcal del Ripollès per a la formació pràctica en centres de treball (Arxiu 
Comarcal del Ripollès) 

4. Aprovació de factures i certificacions d’obres: 
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 tracta el punt de l’ordre del dia. 
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1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
S’acorda, per unanimitat, aprovar l'acta de la sessió ordinària del dia 20 de 
desembre de 2016, sense cap esmena. 
 
 
2. APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL PLA AGRUPAT DE FORMACIÓ 
CONTÍNUA 2017 
 
Vista la comunicació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) 
sobre l’adhesió al Pla agrupat de formació contínua (AFEDAP), promogut per les 
diputacions de Girona, Lleida, Tarragona, la mateixa ACM i els sindicats d’UGT, 
CCOO i Csi-F; 
 
Atesa la conveniència de l’adhesió i les instruccions enviades amb aquella 
comunicació; 
 
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, i publicades al BOP de Girona núm. 186, de data 25 de setembre de 2015, 
 
El Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords següents: 
 
Primer. Aprovar l'adhesió al Pla agrupat de formació contínua per a 2017 de 
l'Associació Catalana de Municipis i Comarques. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’ACM per a la seva constància. 
 
Tercer. Donar-ne compte al Ple en la propera sessió que se celebri. 
 
 
3. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’INSTITUT ABAT OLIBA I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 
PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL (ARXIU 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS) 
 
Vista la minuta del conveni de col·laboració entre l’Institut Abat Oliba i el Consell 
Comarcal del Ripollès, per a la formació pràctica en centres de treball; 
 
L’estudiant efectuarà les pràctiques a l'Arxiu Comarcal del Ripollès. 
 
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 
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d’aprovació de convenis de col·laboració i cooperació amb altres administracions i 
entitats, 
 
El Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords següents: 
 
Primer. Aprovar  el conveni a subscriure amb l’Institut Abat Oliba, per a la 
formació pràctica en centres de treball, el qual  és del contingut literal següent:  
 

 

 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Institut Abat Oliba, a l’efecte corresponent. 
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Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció i a l’Arxiu Comarcal del Ripollès, 
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 dels convenis. 
 
 
4. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES. 
 
No n’hi ha. 
 
 
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 11.11.16 Atorgar i denegar les subvencions a les persones i entitats que 

es relacionen. 
Decret de 30.11.16 Reconeixement de la gratuïtat per a l’ús dels serveis escolars de 

menjador i/o transport per al curs escolar 2016-2017 (fase 2) 
als alumnes que es relacionen. 

Decret de 01.12.16 Esmena de l’error material del decret de resolució de les 
sol·licituds d’ajut de desplaçament per al curs 2016-2017 (fase 
1a.). 

Decret de 01.12.16 Esmena de l’error material del decret de resolució de les 
sol·licituds d’ajut de menjador per al curs 2016-2017 (fase 1) 
(ajuts en funció de la distància). 

Decret de 02.12.16 Modificació del contracte menor del servei de transport a la 
demanda 2016-2017 línia Toses-Planoles-Ribes. 

Decret de 15.12.16 Incoació d’expedient sancionador per abocaments que superen 
els límits permesos a l’empresa que es relaciona. 

Decret de 16.12.16 Reconeixement de la gratuïtat per a l’ús dels serveis escolars de 
menjador i/o transport per al curs escolar 2016-2017. 

Decret de 20.12.16 Contracte menor de subministrament de senyalització per a la 
reparació i reposició de l’existent a la xarxa de senders 
Itinerànnia al Ripollès, any 2016. 

Decret de 20.12.16 Contracte menor de serveis de manteniment de l’abocador 
comarcal clausurat Ripollès-3. 
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Decret de 20.12.16 Imposició de sanció a l’empresa que es relaciona per 
abocaments al sistema de sanejament amb paràmetres que 
excedeixen dels límits permesos en el Reglament regulador 
d’aigües residuals de la comarca del Ripollès. 

Decret de 20.12.16 Contracte menor de subministrament i instal·lació de les 
targetes necessàries per integrar als autòmats existents els nous 
variadors de freqüència de diverses bombes d’impulsió i la 
programació dels autòmats per un correcte funcionament del 
pou de bombes d’aigua bruta a les EDARS de Ribes de Freser, 
Camprodon, Sant Joan de les Abadesses i Ripoll (estació 
bombeig Botei). 

Decret de 20.12.16 Contracte menor de serveis de manteniment del camí d’accés al 
Refugi d’animals del Ripollès. 

Decret de 20.12.16 Contracte menor d’obres de divisió de la zona d’esbarjo del 
Refugi d’animals del Ripollès i altres petites millores. 

Decret de 21.12.16 Contracte menor de subministrament de material informàtic. 
Decret de 21.12.16 Contracte menor de subministrament de llicències 

informàtiques. 
Decret de 21.12.16 Contracte menor de manteniment i conservació de la caldera i 

de les instal·lacions d’aire condicionat del Consell Comarcal 
del Ripollès. 

Decret de 21.12.16 Contracte menor de serveis per al manteniment i conservació 
de l’ascensor del Consell Comarcal del Ripollès. 

Decret de 22.12.16 Acceptar la renúncia de la cap de l’Àrea de Serveis a les 
persones i adscriure aquesta treballadora al lloc de treball de 
tècnica de joventut. 

Decret de 22.12.16 Contracte menor de serveis per al manteniment del sistema de 
seguretat, detecció de robatori, incendi, control d’accessos i 
connexió a central receptora d’alarmes de l’edifici del Consell 
Comarcal del Ripollès, any 2017. 

Decret de 22.12.16 Contracte menor de serveis per al manteniment de la llicència 
del programa de gestió de nòmines del Consell Comarcal del 
Ripollès, any 2017. 

Decret de 22.12.16 Contracte menor del servei d’auditoria dels comptes anual del 
Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès (CSRCR), 
exercici 2016. 

Decret de 27.12.16 Mantenir la contractació de la treballadora de la corporació que 
es relaciona fins a la convocatòria de la plaça. 

Decret de 27.12.16 Contractar a la treballadora que es relaciona com a 
dinamitzadora juvenil. 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
7. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
 
Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen a 
continuació: 
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Resolució de 07.12.2016 Aprovar l'expedient número 21/2016 de generació de crèdits 

per ingressos en la forma i contingut que es detalla. 
Resolució de 07.12.2016 Aprovar l'expedient número 22/2016 de generació de crèdits 

per ingressos en la forma i contingut que es detalla. 
Resolució de 15.12.2016 Aprovar l'expedient número 23/2016 de generació de crèdits 

per ingressos en la forma i contingut que es detalla. 
Resolució de 19.12.2016 Aprovar l'expedient número 24/2016 de generació de crèdits 

per ingressos en la forma i contingut que es detalla. 
 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
8. PRECS I PREGUNTES 
 
El president informa el Consell de Govern dels temes següents: 
 
8.1. Escola Comarcal de Música del Ripollès: El president explica als assistents 
que a la Comissió Informativa es va informar els representants dels grups polítics 
sobre la situació de l’Escola de cara a l’any que ve. Hi ha dues possibilitats: 
internalització dels professors o externalització del servei. Es va quedar que es faria 
una reunió amb la direcció de l’Escola per parlar-ne. L’Escola Comarcal de Música 
funciona molt bé, hi ha uns 300 alumnes. Estan fent tallers diferents. De cara al 
setembre s’estudia la possibilitat d’obrir seu a Campdevànol i a Camprodon. 
 
8.2. Contracte de Residus: A finals de setmana hi haurà l’informe. La proposta és 
declarar el concurs desert. L’informe el faran arribar als consellers. No és fàcil la 
gestió amb 6 ofertes. Després haurà de passar per Consell de Govern. 
 
8.3. Lixiviats: Durant l’any n’hi ha hagut molt pocs i ara hi ha un repunt molt 
substancial per basses subterrànies. 
 
8.4. Reestructuració serveis: S’està estudiant la reestructuració de la ubicació dels 
serveis de la casa per necessitat de reubicació del Consorci de Benestar Social del 
Ripollès. 
 
8.5. Bases reguladores de concessió de subvencions: S’aprovaran per Ple les 
bases reguladores de la concessió de subvencions. El termini per presentar 
sol·licituds finalitzarà el dia 28 d’abril. 
 
8.6. Parcs de salut: Hi haurà una reunió amb Dipsalut per parlar dels parcs de 
salut. La Diputació de Girona fa fet un informe que impossibilita que Dipsalut 
subcontracti el servei en favor dels consells. Avui hi haurà una reunió amb els 
alcaldes que tenen parcs. No és una situació volguda pel Consell Comarcal del 
Ripollès. Ens han revocat l’encàrrec de servei. Es sondejarà als alcaldes per veure 
què volen fer. 
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També informa que el senyor Amadeu Rosell ha causat baixa voluntària, per 
jubilació anticipada. I la Yaiza, que entre d’altres s’ocupava d’una part dels parcs, 
també ha renunciat perquè vol reempendre els estudis. 
 
8.7. Tributs de Catalunya tindran seu a la casa a través de XALOC. Tots els 
serveis de liquidacions es podran fer a través del Consell Comarcal del Ripollès, 
tant els nacionals com els locals. 
 
8.8. Premis Joan Triadú: El president informa que va assistir a la visita del 
conseller de cultura de la Generalitat, Santi Vila, al Monestir de Ripoll i li va 
avançar que se celebrarà el 25è. aniversari dels premis Joan Triadú. El convidar a 
assistir-hi i fer algun tipus d’acte amb més entitat, tipus nit literària o similar. El 
conseller va acceptar. 
 
8.9. La Raquel Molina finalment s’ha contractat a través de l’Agència de 
Desenvolupament del Ripollès. Estem en la fase pre-FEDER, moment delicat en 
què cal posar tothom d’acord. 
 
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 
 
 


