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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 2/2015 
 
 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dilluns 2 de febrer de 2015 
Hora d’inici: 19:00 hores 
Hora d’acabament: 19:30 hores 
Règim de sessió: Ordinària 
 
 
Assistents: Presidenta: • Sra. M. Immaculada Constans i Ruiz 
   
 Vicepresidents: • Sr. Josep Coma i Guitart 
  • Sr. Joan Manso i Bosoms 
   
 Consellers (amb veu i sense vot): • Sr. Joan Bernadas i Rosell 
  • Sr. Aleix Busquets i Brullet 
   
 Gerent: • Sr. Albert Puigvert i Tuneu 
   
 Secretària accidental: • Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   
Excusa la seva absència: • Sr. Miquel Rovira i Comas 
 • Sr. Juan Bautista Cruz Aznar 
 • Sr. Pep Palos Sastre 
 • Sr. Xavier Perpinyà i Colomer 
 
 
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. Proposta d’acord de compareixença en el recurs contenciós administratiu núm. 

318/2014, procediment abreujat, interposat per l’empresa TTSLU, contra el Decret de 
Presidència de 21 de juliol de 2014. 
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3. Aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Ribes de Freser i el Consell Comarcal 
del Ripollès per a la prestació del servei de suport a la Secretaria i assessorament 
jurídic en expedients urbanístics. 

4. Aprovació de l'addenda de modificació del conveni de col· laboració entre el 
Departament de Territori i Sostenibilitat i el Consell Comarcal del Ripollès per a la 
realització d’actuacions en la xarxa de camins. 

5. Ratificació del Decret d’incoació del procediment de resolució del contracte del servei 
de la recollida de gossos abandonats a la comarca del Ripollès. 

6. Aprovació de factures 
6.1 Ratificar l’aprovació de factures 

7. Mocions d'urgència: 
7.1. Aprovació del conveni entre l’associació per la gestió del Programa Leader 

Ripollès Ges Bisaura i el Consell Comarcal del Ripollès per a l’execució dels 
treballs que s’encomanen al Consell en el marc de la subvenció que la 
Diputació de Girona atorga als consells comarcals per al finançament parcial 
dels serveis de comptabilitat energètica que presten als ajuntaments de les 
comarques gironines. 

8. Informació de Presidència i Gerència. 
9. Precs i preguntes. 
 
La presidenta obre la sessió i es tracten els punts de l'ordre del dia. 
 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat dels membres assistents s’acorda aprovar l'acta de la sessió ordinària del 
dia 20 de gener de 2015 sense cap esmena. 
 
 
2. PROPOSTA D’ACORD DE COMPAREIXENÇA EN EL RECURS 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 318/2014, PROCEDIMENT  
ABREUJAT, INTERPOSAT PER L’EMPRESA TTSLU, CONTRA EL  DECRET 
DE PRESIDÈNCIA DE 21 DE JULIOL DE 2014 
 
 
Antecedents de fet: 
 
En data de 28 d’octubre de 2014, ha tingut entrada en el Registre General del Consell 
Comarcal del Ripollès (RE 2204), un ofici del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 
Girona, en el que posa en coneixement d'aquesta corporació la interposició del recurs 
contenciós administratiu, procediment abreujat núm. 318/2014, per part de l’empresa 
TTSLU, contra el Decret de Presidència de data 21 de juliol de 2014, pel qual es 
desestimaven les al· legacions formulades per aquesta empresa i se li imposava una sanció 
de 1.160 €, com a responsable d’una infracció lleu.  
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El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona, mitjançant Decret de data 17 
d’octubre de 2014, admet la demanda interposada, assenyala el dia 4 de març de 2015, a 
les 12.30 hores, per a la celebració de vista i requereix el Consell Comarcal del Ripollès 
per aportar, com a mínim quinze dies abans del dia assenyalat per a la celebració de la 
vista, l’expedient administratiu i per citar els interessats per comparèixer en les presents 
actuacions en el termini de nou dies. 
 
 
Fonaments de Dret: 
 
PRIMER.- L’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder judicial, 
d’acord amb la redacció donada per la Llei orgànica 19/2003, de 23 de desembre que la 
modifica, estableix que la representació i la defensa en judici dels ens locals correspondrà 
als lletrats adscrits als seus Serveis jurídics, excepte que designin un advocat col· legiat 
que els representi i defensi. 
 
SEGON.- L’article 14 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, preveu que el Ple és 
l’òrgan competent per exercir accions administratives i judicials. No obstant això, el Ple 
del Consell Comarcal en la seva sessió de data 19 de juliol de 2011, va acordar delegar en 
el Consell de Govern l’exercici de les accions administratives i judicials que no 
s’exercitin per urgència. 
 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat dels membres assistents acorda: 
 
Primer. Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 318/2014, procediment 
abreujat, interposat per l’empresa TTSLU, davant del Jutjat Contenciós Administratiu 2 
de Girona, contra el Decret de Presidència de data 21 de juliol de 2014, pel qual es 
desestimaven les al· legacions presentades per aquesta empresa i se li imposava una 
sanció per import de 1.160,00 euros com a responsable d’una infracció lleu. 
 
Segon. La defensa i representació del Consell Comarcal del Ripollès serà realitzada per 
qualsevol dels lletrats adscrits al Servei d’Assistència Jurídica d’aquesta corporació. 
 
Tercer. Comunicar al Jutjat que de l'examen de l'expedient es conclou que no hi ha 
persones interessades en el mateix. 
 
Quart. Donar compte d'aquest acord al plenari comarcal en la propera sessió que celebri. 
 
Cinquè. COMUNICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 
Girona. 
 
 
3. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE RIBE S DE 
FRESER I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A LA PRESTACIÓ 
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DEL SERVEI DE SUPORT A LA SECRETARIA I ASSESSORAMENT JURÍDIC 
EN EXPEDIENTS URBANÍSTICS 
 
La presidenta proposa deixar aquest punt sobre la taula, i el Consell de Govern ho aprova 
per unanimitat dels membres assistents. 
 
 
4. APROVACIÓ DE L'ADDENDA DE MODIFICACIÓ DEL CONVEN I DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I 
SOSTENIBILITAT I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS P ER A LA 
REALITZACIÓ D’ACTUACIONS EN LA XARXA DE CAMINS 
 
Vista la minuta de l’addenda de modificació del conveni signat en data 14 d’octubre de 
2014 entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Consell Comarcal del Ripollès, 
que tenia per objecte establir el marc de col· laboració entre les parts signatàries per tal de 
realitzar les actuacions de condicionament i arranjament que garantissin la viabilitat de la 
xarxa veïnal i rural dels camins municipals; 
 
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 19 de juliol de 2011, en matèria d'aprovació de convenis de 
col· laboració i cooperació amb altres administracions i entitats, i publicades al BOP de 
Girona número 144 de 29-07-2011, 
 
El Consell de Govern per unanimitat dels membres assistents acorda: 
 
Primer. Aprovar l’addenda de modificació del conveni signat entre el Departament de 
Territori i Sostenibilitat i el Consell Comarcal del Ripollès per a la realització 
d’actuacions en la xarxa de camins. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat per a l’efecte 
corresponent. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció de la corporació, juntament amb 
una còpia de l’addenda, per a la seva constància. 
 
Quart. Facultar el president, o persona en qui delegui, tan àmpliament com en dret fóra 
menester per a la signatura de l’addenda i per dur a terme totes aquelles actuacions 
derivades de la seva subscripció. 
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5. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’INCOACIÓ DEL PROCEDIMEN T DE 
RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE LA RECOLLIDA DE 
GOSSOS ABANDONATS A LA COMARCA DEL RIPOLLÈS 
 
Vist el decret de Presidència de data 23 de gener de 2015, que es transcriu a continuació: 
 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA 
 
Antecedents de fet: 
 
1.- En data 16 de gener de 2015, la Cap de l'Area de Medi Ambient i Cooperació 
Municipal ha emès un informe que recull el resultat de les inspeccions efectuades al 
Refugi d'Animals del Ripollès, gestionat per l'empresa Stone Abbey, S.L. 
 
Aquest informe conclou que en les darreres inspeccions efectuades a les instal· lacions del 
Refugi d'Animals del Ripollès, en dates 28 de novembre de 2013, 10 de desembre de 
2013 i 30 de desembre de 2013, s'ha constatat la comissió de les següents infraccions 
contractuals: 
 
 

PLEC / 
CLÀUSULA DESCRIPCIÓ INFRACCIÓ 

CLASSIFICIÓ 
INFRACCIÓ 

9.5.1.c) 
No tenir el llibre de registre en les 

instal· lacions. 
Molt greu 

9.3.1.c) Mal manteniment Lleu 
9.4.1.b) Entregar l’animal en adopció sense xip Molt greu 

9.4.2.b) 
Entregar l’animal recuperat al propietari 

sense xip. 
Lleu 

9.1.b) No complir quarantena Molt greu 
9.2.b) No portar al dia les desparasitacions  Lleu 

 
De conformitat amb la clàusula 29.2 del plec regulador de la contractació, a les 
infraccions lleus els pot correspondre la sanció de l'advertiment formal i /o una multa de 
100 a 500 euros. En el cas de les infraccions greus la sanció a aplicar és de multa de 
1.501 a 2.500 euros i/o resolució del contracte. 
 
2.-   Així mateix, es constata també que l'empresa Stone Abbey, en l'oferta presentada, es 
va comprometre a elaborar i aplicar un pla d'adopcions. Aquest pla d'adopcions forma 
part integrant del contracte subscrit. 
 
L'adjudicatària no ha donat mai compliment a aquesta obligació contractual de caràcter 
essencial, ja que no ha acreditat mai haver executat cap de les accions previstes al pla, tot 
i haver estat requerida verbalment i també per escrit (RS 1936) a l'efecte. 
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De conformitat amb la clàusula 30 del plec regulador de la contractació, l'incompliment 
de les millores ofertes per l'adjudicatari, per causes a ell imputable, serà causa de 
resolució del contracte. 
 
 
Fonaments de Dret:  
 
I.- Els apartats f) i h) de l'article 223 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), disposen, respectivament, que seran causa de resolució dels contrates 
l'incompliment de les obligacions essencials del contracte i les establertes expressament 
en els plecs. 
 
II.  L'article 225.3 TRLCSP estableix que quan el contracte es resolgui per incompliment 
culpable del contractista, aquest ha d'indemnitzar l'Administració pels danys i perjudicis 
ocasionats. La indemnització s'ha de fer efectiva, en primer terme, sobre la garantia que, 
si s'escau, s'hagi constituït, sense perjudici de la subsistència de la responsabilitat del 
contractista pel que fa a l'import que excedeixi de la garantia confiscada. 
 
III.  D'acord amb allò que estableix l'article 100 c) del TRLCSP la garantia dipositada 
respon de la confiscació que es pot decretar en els casos de resolució del contracte, 
d'acord amb el que estigui establert en el contracte o en el TRLCSP. 
 
IV.  Els articles 211 del TRLCSP i 109 a) del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, 
pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, disposen que en els procediments que s'instrueixin per a la interpretació, 
modificació i resolució del contracte ha de donar-se audiència al contractista. 
 
VII.  L’òrgan competent per aprovar la resolució és el Consell de Govern per delegació 
del Ple en sessió celebrada en data de 19 de juliol de 2011 i publicat al BOP núm. 144 de 
Girona, de 29-07-2011. 
 
Vistos els informes emesos per la cap de l'Àrea de Medi Ambient i Cooperació 
Municipal. 
 
Per tot l'exposat, RESOLC: 
 
Primer. Iniciar el procediment de resolució del contracte del servei de la recollida de 
gossos abandonats a la comarca del Ripollès, subscrit entre el Consell Comarcal del 
Ripollès i l'empresa Stone Abbey, S.L. en data 7 d'abril de 2014. 
 
Segon. Atorgar a l’empresa Stone Abbey, S.L. un període de 10 dies naturals, a comptar a 
partir de l’endemà de la notificació d’aquest acord, per examinar l'expedient i formular 
les al· legacions que estimi pertinents . 
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Tercer. Incautar provisionalment la garantia definitiva prestada per l'empresa Stone 
Abbey, S.L., per respondre dels possibles perjudicis que es puguin  causar al Consell 
Comarcal del Ripollès, a causa de la resolució anticipada del contracte per causes 
imputables al contractista.  
 
Quart. El contractista ha de lliurar les obres, les  instal· lacions, el camí i els béns a què 
estigui obligat d'acord amb el contracte, en l'estat de conservació i funcionament 
adequats.  
 
Cinquè. COMUNICAR aquest acord a la Intervenció i a l’Àrea de Medi Ambient i 
Cooperació Municipal, a l’efecte oportú. 
 
Sisè. Ratificar aquest decret en la propera sessió del Consell de Govern que se celebri.” 
 
El Consell de Govern per unanimitat dels membres assistents acorda: 
 
Primer. Ratificar el Decret de Presidència de data 23 de gener de 2015, d’incoació del 
procediment de resolució del contracte del servei de la recollida de gossos abandonats a la 
comarca del Ripollès, en tots els seu termes. 
 
Segon. Donar compte del present acord a Intervenció i a l’Àrea de Medi Ambient i 
Cooperació Municipal, per a l’efecte corresponent. 
 
 
 
6. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
6.1. RATIFICAR L’APROVACIÓ DE FACTURES 
 
Vist el Decret de Presidència de data 31 de desembre de 2014 d’aprovació de la relació de 
despeses, i atès que han estat degudament conformades pels responsables de cada àrea i 
fiscalitzades favorablement per la Intervenció del Consell; 
 
Vist que l'acord del plenari del Consell Comarcal, adoptat en la sessió de 19 de juliol de 
2011 (BOP núm. 144 de 29-07-2011), va delegar al Consell de Govern la competència 
per autoritzar, disposar i reconèixer obligacions, 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Ratificar el decret de Presidència de data 31 de desembre de 2014 sobre 
l’autorització, la disposició i/o el reconeixement de les despeses que es detallen tot seguit, 
amb càrrec a les diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses del 
pressupost vigent: 
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Proveïdor Concepte Indicador Import Euros 
(IVA inclòs) 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA 
–TEISA 

TEC L-3, mes de desembre ADO 3.359,80 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA 
–TEISA 

TEC L-5, mes de desembre ADO 1.290,62 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA 
–TEISA 

Abonament places batxillerat ADO -3.409,90 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
4-5.12.14 

ADO 3.048,43 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
9.12.14 

ADO 1.007,16 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
10.12.14 

ADO 1.027,95 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
11.12.14 

ADO 998,69 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
12.12.14 

ADO 960,19 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
15.12.14 

ADO 1.028,72 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
17.12.14 

ADO 1.023,33 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
19 a 23.12.14 

ADO 4.124,12 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
30.12.14 

ADO 2.025,87 

VIGFA RESIDUS, SL 
Recollida RSU, mes de 
desembre 

ADO 118.536,51 

VIGFA RESIDUS, SL 
Recollida selectiva mes de 
desembre 

ADO 22.553,31 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida poda desembre Ribes ADO 218,64 

VIGFA RESIDUS, SL 
Recollides extraordinàries St. 
Joan 

ADO 770,00 

VIGFA RESIDUS, SL Recollides extraordinàries Ripoll ADO 1.100,00 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA 
–TEISA 

Transport demanda Vall de 
Camprodon, mes desembre 

ADO 870,68 
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Proveïdor Concepte Indicador Import Euros 
(IVA inclòs) 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA 
–TEISA 

Transport demanda Vallfogona, 
mes de desembre 

ADO 2.248,13 

CONSORCI GESTIÓ 
RESIDUS URBANS 
CC OSONA 

Cànon/taxa abocament Orís, mes 
de desembre 

ADO 39.620,35 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
29.12.14 

ADO 993,30 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Ripoll, mes 
de desembre 

ADO 20.994,80 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Ribes 
Freser, mes de desembre 

ADO 13.956,70 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Sant Pau,  
mes de desembre 

ADO 4.309,28 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Planoles, 
mes de desembre 

ADO 1.072,43 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Toses, mes 
de desembre 

ADO 624,93 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Núria, mes 
de desembre 

ADO 2.884,30 

CADAGUA Regularització fangs 2014 ADO 8.335,32 

CADAGUA 
Regularització energia elèctrica 
2014 

ADO 5.345,11 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Setcases, 
mes de desembre 

ADO 758,95 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Sant Joan, 
mes de desembre 

ADO 8.044,72 

CADAGUA 
Manteniment EDAR 
Camprodon,  mes de desembre 

ADO 7.310,57 

HOSTELERIA DE 
SERVICIOS 
COLECTIVOS, SA 

Menjador escolar, mes de 
desembre 

ADO 6.827,45 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA 
–TEISA– 

TEC L-1, mes de desembre O 3.410,53 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA 
–TEISA– 

TEC L-2, mes de desembre O 4.586,76 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA 
–TEISA 

TEC L-7, mes de desembre O 1.938,78 
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Proveïdor Concepte Indicador Import Euros 
(IVA inclòs) 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA 
–TEISA 

TEC L-8, mes de desembre O 4.145,48 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA 
–TEISA 

TEC L-9, mes de desembre O 3.758,55 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA 
–TEISA 

TEC L-17, mes de desembre O 2.785,10 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA 
–TEISA 

Reserva places transport escolar, 
mes de desembre 

O 4.173,17 

FUNDACIÓ 
TELEVALL 

Manteniment sistemes 
informàtics, mes de desembre 

O 3.176,60 

LIMPIEZAS DEYSE, 
SL 

Neteja CCR mes de desembre O 2.220,52 

BERNARDINO 
LLONGARRIU 
GUILLAMET 

TEC L-4, mes de desembre O 2.196,88 

HOSTELERIA DE 
SERVICIOS 
COLECTIVOS, SA 

Monitoratge ZER Vall del Ter, 
mes de desembre 

O 3.335,24 

CREU ROJA RIPOLL TEC L-19, mes d’octubre O 1.982,44 

 
Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a l’efecte 
corresponent. 
 
 
7. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
Per unanimitat dels presents s’acorda aprovar la urgència i tractar la proposta següent: 
 
 
7.1. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’ASSOCIACIÓ PER L A GESTIÓ 
DEL PROGRAMA LEADER RIPOLLÈS GES BISAURA I EL CONSE LL 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A L’EXECUCIÓ DELS TREBALL S QUE 
S’ENCOMANEN AL CONSELL EN EL MARC DE LA SUBVENCIÓ Q UE LA 
DIPUTACIÓ DE GIRONA ATORGA ALS CONSELLS COMARCALS P ER AL 
FINANÇAMENT PARCIAL DELS SERVEIS DE COMPTABILITAT 
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ENERGÈTICA QUE PRESTEN ALS AJUNTAMENTS DE LES COMAR QUES 
GIRONINES 
 
Vista la minuta del conveni entre l'Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès 
Ges Bisaura i el Consell Comarcal del Ripollès, per a l’execució dels treballs que 
s’encomanen al Consell en el marc de la subvenció que la Diputació de Girona atorga als 
Consells Comarcals per al finançament parcial dels serveis de comptabilitat energètica 
que presten als ajuntaments de les comarques gironines; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell Comarcal en 
sessió celebrada en data 19 de juliol de 2011, en matèria d'aprovació de convenis de 
col· laboració i cooperació amb altres administracions i entitats, i publicades al BOP de 
Girona número 144 de 29-07-2011, 
 
El Consell de Govern per unanimitat dels membres assistents acorda: 
 
Primer. Aprovar el conveni entre l'Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès 
Ges Bisaura i el Consell Comarcal del Ripollès, per a l’execució dels treballs que 
s’encomanen al Consell en el marc de la subvenció que la Diputació de Girona atorga als 
Consells Comarcals per al finançament parcial dels serveis de comptabilitat energètica 
que presten als ajuntaments de les comarques gironines. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l'Associació per la Gestió del Programa Leader 
Ripollès Ges Bisaura, per a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció de la corporació, juntament amb 
una còpia del conveni, per a la seva constància. 
 
Quart. Facultar el president, o persona en qui delegui, tan àmpliament com en dret fóra 
menester per a la signatura de l’addenda i per dur a terme totes aquelles actuacions 
derivades de la seva subscripció. 
 
 
8. INFORMACIÓ DE PRESIDÈNCIA I GERÈNCIA 
 
El gerent pren la paraula i informa als consellers sobre els temes següents: 

- El Saló de l’Ensenyament vindrà a Ripoll, per mostrar l’oferta educativa, el proper 
dia 3 de març. 

- El proper dia 23 de febrer de 2015, està prevista una reunió a Ripoll del Comitè 
d’Agermanament Conflent-Ripollès. 
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9. PRECS I PREGUNTES 
 
No se’n formulen. 
 
 
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 
         La presidenta 
 
 
 
 
        M. Immaculada Constans i Ruiz 
 


