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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 04/2016 
 
 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts 16 de febrer de 2016 
Hora d’inici: 19.15 hores 
Hora d’acabament: 19.45 hores 
Règim de sessió: Ordinària 
 
 
Assistents: President: • Sr. Joan Manso i Bosoms 
   
 Vicepresidents: • Sr. Eudald Picas i Mitjavila 
  • Sr. Miquel Rovira i Comas 
  • 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. Albert Puigvert i Tuneu 
   
 Secretària accidental: • Sra. Marta Arxé i Llagostera 
 
 
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 del Pla estratègic de subvencions del Consell Comarcal del Ripollès, 

any 2016. 
3. Aprovació del conveni de col· laboració entre la Diputació de Girona i el 

Consell Comarcal del Ripollès per a la prestació de serveis d’assistència 
jurídica, administrativa, econòmica i tècnica als municipis i per actuacions en 
matèria de salut pública, acció social, promoció econòmica i transport escolar 
per a l’any 2016. 
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4. Aprovació del conveni entre l’Agència Catalana de l’Aigua i el Consell 
Comarcal del Ripollès pel finançament de la gestió i la prestació eficient del 
servei d’un col· lector de Ribes de Freser. 

5. Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de 
Ripoll per al finançament dels cursos d’iniciació a la música a P4 i P5. 

6. Aprovació del compte de recaptació per càrrecs a 31 de desembre de 2015. 
7. Aprovació de factures i certificacions d’obres: 

3.1. Aprovació de factures. 
8. Mocions d’urgència: 

Control de l’Acció de Govern 
9. Donar compte dels decrets de Presidència. 
10. Donar compte de les resolucions de Gerència. 
11. Precs i preguntes. 
 
El president obre la sessió i es 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 2 de febrer de 
2016, sense cap esmena. 
 
 
2. APROVACIÓ PLA ESTRATÈGIC SUBVENCIONS DEL CONSELL  
COMARCAL DEL RIPOLLÈS, ANY 2016  
 
 
El Pla estratègic de subvencions del Consell Comarcal del Ripollès, any 2016 té la 
seva base normativa en l'article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, la qual disposa que les administracions que proposin l'establiment 
de subvencions han de concretar en un pla estratègic de subvencions els objectius i 
efectes que es pretenen amb l’aplicació del pla, el termini per a la seva consecució, 
els costos previsibles i les seves fonts de finançament, supeditant-ho, en qualsevol 
cas, al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària.  
 
L'aprovació d'un Pla estratègic de subvencions és un pas més en el procés de 
racionalització de les administracions públiques, en tant que obliga que la gestió de 
les subvencions es realitzi d'acord amb els principis de publicitat, transparència, 
concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació, així com l'eficàcia en el 
compliment dels objectius fixats i l'eficiència en l'assignació i utilització dels 
recursos públics, amb total subjecció al compliment dels objectius d'estabilitat 
pressupostària.  
 
El Pla estratègic de subvencions constitueix a la vegada un instrument al servei del 
principi de transparència recollit a la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre,  de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern;  i a la Llei catalana  
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
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govern.  En aquest sentit, la Llei general de subvencions ja va tenir en compte 
aquesta orientació, essent un dels seus principis rectors el de transparència. 
 
Aquest Pla estratègic de subvencions vol destacar, d'acord amb la normativa 
vigent, que el procediment ordinari de concessió de les subvencions és el règim de 
concurrència competitiva. El procediment de subvencions per concessió directa 
comprèn aquelles subvencions previstes nominativament en el pressupost del 
Consell Comarcal, aquelles subvencions l'atorgament de les quals vingui imposat 
per una norma de rang legal, i, excepcionalment, aquelles altres subvencions en què 
s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres 
degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública, per la seva 
especificitat, la identificació o previ acotament dels beneficiaris potencials, o altres 
circumstàncies anàlogues.  
 
D’acord amb allò previst a l’article 28 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, la comarca ha d'exercir les funcions d'assistència i cooperació que li 
corresponen tenint en compte  les necessitats dels diferents municipis. 
 
L’àmbit temporal de vigència del Pla serà únicament el de l’exercici 2016. 
 
Correspon al Consell de Govern l'aprovació del Pla estratègic de subvencions del 
Consell Comarcal del Ripollès, any 2016, per delegació acordada pel Plenari 
comarcal en la seva sessió de data 8 de setembre de 2015 -publicada al BOP de 
Girona núm. 186, de data 25 de setembre de 2015-, de totes aquelles competències 
del Ple que de conformitat amb la legislació vigent siguin delegables i no hagin 
estat delegades expressament a qualsevol altre òrgan.  
 
D’acord amb l’esmentat, el Consell de Govern per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Aprovar el Pla estratègic de subvencions del Consell Comarcal del 
Ripollès, any 2016. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a la Intervenció i als caps de les àrees en què 
s'organitza la corporació. 
 
Tercer. Publicar el Pla estratègic de subvencions, any 2016, al portal de la 
transparència de la pàgina web del Consell Comarcal als efectes del seu 
coneixement general. 
 
 
 
3. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA 
DIPUTACIÓ DE GIRONA I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOL LÈS 
PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA JURÍDIC A, 
ADMINISTRATIVA, ECONÒMICA I TÈCNICA ALS MUNICIPIS, I PER 
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ACTUACIONS EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA, ACCIÓ SOCIA L, 
PROMOCIÓ ECONÒMICA I TRANSPORT ESCOLAR PER A L’ANY 2016 
 
Vista la minuta del conveni de col· laboració entre la Diputació de Girona i el 
Consell Comarcal del Ripollès per a la prestació  de diversos serveis que es presten 
a la comarca: assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica als 
municipis, i per actuacions en matèria de salut pública, acció social, promoció 
econòmica  i transport escolar, per a l’any 2016; 
 
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, i publicades al BOP de Girona núm. 186, de data 25 de setembre de 2015, 
 
D’acord amb l’esmentat, el Consell de Govern per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar  el conveni a subscriure amb la Diputació de Girona per a la 
prestació de serveis d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica als 
municipis, i per actuacions en matèria de salut pública, acció social, promoció 
econòmica i transport escolar, per a l’any 2016, el qual és del contingut literal 
següent:  
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I EL CONSELL 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA, 
ADMINISTRATIVA, ECONÒMICA I TÈCNICA ALS MUNICIPIS I PER ACTUACIONS EN MATÈRIA 
DE SALUT PÚBLICA, ACCIÓ SOCIAL, PROMOCIÓ ECONÒMICA  I TRANSPORT ESCOLAR PER A 
L'ANY 2016 
 
CN/3438 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
D'una banda la DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, Sr. Pere Vila i Fulcarà 
assistit pel secretari general, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides per acord 
de la Junta de Govern del dia 2 de febrer de 2016. 
 
I de l'altra, el CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS, amb NIF P6700004B representada pel seu 
president, Sr. Joan Manso i Bosoms, assistit per la secretaria del Consell, Sra. Marta Arxé Llagostera. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
La Diputació de Girona, d’acord amb el Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, exerceix funcions de cooperació i assistència als 
municipis. Aquestes funcions també es poden complir a favor de la comarca per mitjà de convenis de 
col·laboració entre les diputacions i els consells comarcals, d’acord amb el que preveu l’article 93 del 
mateix tex legal.  
 
Els consells comarcals de les comarques gironines col·laboren amb els municipis en la prestació de 
serveis d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica, i també realitzen o coordinen 
actuacions de salut pública i transport escolar en l’àmbit municipal. Des fa anys la Diputació de 



CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 

C/PROGRÉS, 22 / TELÈFON 972 70 32 11 – FAX 972 70 26 54 – A/e: ccripolles@ripolles.cat / 17500 RIPOLL – NIF: P6700004B 5 

Girona dóna suport econòmic als consells comarcals en aquestes actuacions mitjançant subvencions i 
aportacions econòmiques a través de convenis. 
 
En virtut de tot això, les institucions esmentades subscriuen aquest conveni de col·laboració amb 
subjecció als següents: 
 
 
PACTES 
 
Primer. L’objecte d’aquest conveni és la participació de la Diputació de Girona en el finançament del 
Consell Comarcal per a la prestació general de serveis d’assistència jurídica, administrativa, 
econòmica i  tècnica als municipis i també per a diverses actuacions en matèria de salut pública 
(recollida d’animals domèstics, fonts naturals, etc.), per al període de gener a desembre de 2016, i per 
a transport escolar no obligatori del curs 2015-2016. 
 
Segon. La Diputació efectuarà al Consell Comarcal del Ripollès una aportació econòmica fixada en 
323.847,51 euros per col·laborar en el finançament del Consell en els àmbits assenyalats en l’apartat 
anterior per al període de gener a desembre de 2016.  
 
Dins l’import global atorgat s’inclou l’ajut per al finançament del transport escolar no obligatori en el 
curs 2015-2016: 20.371,85 euros en el marc de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer. El pagament al Consell Comarcal de l’aportació de la Diputació es realitzarà amb caire de 
transferència corrent. S’efectuarà un primer pagament del 50 % un cop signat el conveni per ambdues 
institucions. El segon pagament s’efectuarà dins el segon trimestre de 2016, un cop el Consell 
Comarcal hagi presentat la memòria justificativa del conveni de l’any anterior. 
 
Quart. El Consell Comarcal haurà de trametre a la Diputació de Girona, dins el primer trimestre de 
l’any 2017, una memòria que acrediti l’aplicació de l’aportació d’aquesta als serveis i activitats 
objecte d’aquest conveni. Aquesta memòria haurà d’exposar els serveis d’assistència jurídica, 
administrativa, econòmica i tècnica, i també les actuacions en matèria de salut pública prestats als 
municipis, i haurà de detallar els ingressos rebuts, les despeses a càrrec del consell i el resultat 
econòmic final.  
 
La memòria s’haurà d’acompanyar del certificat de la Secretaria/Intervenció del Consell que acrediti 
la imputació de les despeses detallades al pressupost de l’any 2016. 
 
Per al transport escolar no obligatori, caldrà presentar dins el termini, que finalitza el 30 d’octubre de 
2016, un compte justificatiu específic que acrediti una despesa de com a mínim el doble de l’import de 
la subvenció i el balanç econòmic de l’activitat en el curs escolar 2015-2016.  
 
Si l’import global de les despeses ocasionades per les actuacions i els serveis subvencionats és superior 
a l’aportació de la Diputació, aquesta es mantindrà en la quantitat atorgada. 
 
En el supòsit que les despeses acreditades siguin inferiors a l’aportació de la Diputació i no disposin 
d’altres fonts de finançament, l’ajut es reduirà al cost efectivament justificat, i això donarà lloc al 
reintegrament de les quantitats satisfetes en excés.  
 
S’entendrà com a despesa efectuada i justificable la derivada d’obligacions reconegudes per part del 
Consell Comarcal encara que no n’hagi efectuat el pagament efectiu.  
 
Cinquè. Amb la signatura d’aquest conveni, el Consell Comarcal del Ripollès declara que no està 
incurs en cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i que està al corrent de les obligacions de 
reintegrament de subvencions, alhora que autoritza la Diputació de Girona perquè pugui efectuar les 
consultes necessàries a l’efecte de comprovar que el beneficiari està al corrent de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social, d’acord amb l’article 22.4 del Reglament de subvencions (RD 
887/2006).  



 6 

 
Sisè. La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que s’estimin convenients, 
fins i tot amb aplicació de tècniques de mostratge, l’acompliment de les actuacions, ja que la seva 
aportació té des de l’inici la consideració de finalista. 
 
Setè. En tot acte de publicitat, informació o difusió en general del Consell Comarcal relatiu a la 
prestació de serveis i activitats objecte d’aquest conveni, es farà constar la participació de la Diputació 
de Girona, com a membre col·laborador en el seu finançament. 
 
Vuitè. La vigència d’aquest conveni s’estén des de la data en què se signi fins al dia 31 de març de 
2017, sens perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts, nascudes en aplicació del 
que s’hi preveu. El Consell Comarcal podrà demanar, abans que acabi el termini de vigència, una 
pròrroga per un termini màxim de tres mesos per justificar la realització dels serveis i actuacions 
subvencionats.  
 
Novè. No obstant el que s’ha dit anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la vigència d’aquest 
conveni l’acord mutu de les institucions signants, la impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de 
l’execució de les accions que en constitueixen l’objecte, i l’incompliment greu o manifest de les seves 
clàusules. 
 
Desè. Aquest conveni té naturalesa administrativa, i la jurisdicció contenciosa administrativa serà la 
competent per resoldre sobre les qüestions litigioses que puguin sorgir entre les parts. 
 
I en prova de conformitat, les parts signen, per duplicat, aquest conveni.” 

 
Segon. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona 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 tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura del conveni. 
 
El president explica als consellers que aquest conveni comporta una aportació de la 
Diputació al Consell Comarcal en fons de cooperació comarcal. La voluntat de la 
Diputació és que els consells comarcals siguin les peces de prestació de serveis de 
la Diputació al territori. S’atorguen 323.847,51 euros. 
 
 
4. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AGÈNCIA CATALANA D E 
L’AIGUA I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PEL 
FINANÇAMENT DE LA GESTIÓ I LA PRESTACIÓ EFICIENT DE L 
SERVEI D’UN COL·LECTOR DE RIBES DE FRESER 
 
Vista la minuta del conveni de col· laboració entre l’Agència Catalana de l’Aigua i 
el Consell Comarcal del Ripollès pel finançament de la gestió i la prestació eficient 
del servei d’un col· lector de Ribes de Freser; 
 
Vist l’informe d’Intervenció que consta a l’expedient; 
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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, 
 
D’acord amb l’esmentat, el Consell de Govern per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar  el conveni a subscriure amb l’Agència Catalana de l’Aigua pel 
finançament de la gestió i la prestació eficient del servei d’un col· lector de Ribes 
de Freser, el qual és del contingut literal següent:  
 
“CONVENI ENTRE L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA I EL CONSELL COMARCAL DEL 
RIPOLLÈS PEL FINANÇAMENT DE LA GESTIÓ I LA PRESTACIÓ EFICIENT DEL SERVEI D’UN 
NOU COL·LECTOR DE RIBES DE FRESER 
 
Barcelona, a …. de .............de  2016 
 
REUNITS  
 
D'una part, el Sr. Jordi Agustí i Vergés, director de l’Agència Catalana de l’Aigua, entitat de dret 
públic de la Generalitat de Catalunya adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya (en endavant ACA), amb domicili social a Barcelona, carrer Provença 204-
208, (CP 08036) i NIF Q-0801031-F, actuant en la representació que ostenta en virtut dels articles 
11.11 apartat e) del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
legislació en matèria d’aigües de Catalunya (en endavant TRLAC) i 10 del Decret 86/2009, de 2 de 
juny, d’aprovació dels Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua i de modificació del Decret 175/2001, 
de 26 de juny, pel qual s’aprova el desplegament territorial de l’Agència Catalana de l’Aigua, i 
habilitat per a aquest acte per l’Acord del Consell d’Administració de l’ACA de data............... 

 
De l'altra, el senyor Joan Manso Bosoms, President del Consell Comarcal del Ripollès, en ús de les 
atribucions que li confereix l'article 13.1 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya i l'habilitació conferida per 
l'Acord del Consell de Govern de data......... pel qual se’l faculta per assumir els compromisos derivats 
d’aquest conveni.  
 
Les parts es reconeixen mútuament capacitat legal per formalitzar aquest document i actuant en la 
representació que els correspon  
 
EXPOSEN  
 
I.- El sanejament a Catalunya ha experimentat una evolució derivada de la nova ordenació de 
l’administració hidràulica de Catalunya, amb la creació de l’ACA i la previsió de les Entitats Locals 
de l’Aigua, que suposa el reconeixement de noves atribucions als ens locals.  
 
II.- En aquest sentit, la Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua, el text 
de la qual ha estat objecte de refosa mitjançant el Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya (TRLAC), va confirmar les 
competències dels ens locals en matèria de tractament d’aigües residuals, control sanitari d’aigües 
residuals i altres funcions que l’esmentada Llei els atribuís. Per la seva banda, l’article 66.3 l) del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, atribueix com a competències pròpies del municipi, el tractament d’aigües 
residuals i l’article 9 del mateix cos legal disposa que les competències dels ens locals es desenvolupen 
en règim d’autonomia i sota la seva responsabilitat. 
 
III.- El sistema de sanejament es concep a la normativa com a unitat bàsica per la prestació del servei 
integral de tractament i evacuació de les aigües residuals i responsabilitza de la seva gestió a les 
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Entitats Locals de l’Aigua, establint que en tant aquestes entitats no es constitueixin formalment i no 
assumeixin la gestió del sistema, les instal·lacions que en formen part són gestionades per 
l’administració competent en cada cas.  
 
IV.- El PSARU 2005, buscant la millor assignació dels recursos disponibles, planifica les noves 
infraestructures de sanejament, en especial aquelles amb capacitat de tractament inferior a 2.000 he, 
amb el supòsit de compartir determinats elements de gestió entre diferents instal·lacions existents o 
previstes. Per aquest motiu, l’escenari òptim de gestió és l’agregació municipal en estructures 
supramunicipals. 
 
V.- D’acord amb el TRLAC, l'Agència Catalana de l'Aigua atribueix a les Administracions competents 
els recursos necessaris per a la prestació dels serveis de sanejament;  aquesta atribució s'efectua amb 
afectació de destinació i pot comprendre les despeses d'inversió, de manteniment, de reposició millores 
i d'explotació de l'estació de depuració d'aigües residuals i de les instal·lacions del sistema en alta. 
 
VI.- El punt 12 de l’article 174 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic, modifica l’article 55 del TRLMAC, determinant els criteris de càlcul de 
les atribucions de recursos que efectua l’Agència Catalana de l’Aigua pel finançament dels serveis 
públics de sanejament per als exercicis pressupostaris 2013 i següents. 
 
VII.- El Consell Comarcal del Ripollès és l’Administració Competent dels sistemes de sanejament de 
Camprodon, Nevà (Toses), Núria (Queralbs), Planoles, Ribes de Freser, Ripoll, Sant Joan de les 
Abadesses, Sant Pau de Seguries i Setcases. 
 
VIII.- L’Agència Catalana de l’Aigua en el marc del contracte CT03002058 “CONCESSIÓ D'OBRA 
PÚBLICA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE, CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ DE LES 
INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT D'AIGÜES RESIDUALS URBANES A LES CONQUES DEL 
TER I DARÓ” està construint, entre d’altres, la següent actuació: 
 

- Projecte de connexió dels abocaments actuals a la llera dels rius Segadell i Freser al Sistema 
de Ribes de Freser (en endavant nou col·lector a Ribes de Freser) .   

 
Aquesta actuació, d’acord amb el que disposa el contracte de concessió esmentat, es rebrà per l’ACA 
mitjançant la signatura de la corresponent Acta de Posada en Marxa. 
 
IX.- L’Ajuntament de Ribes de Freser per acord del Ple de data 24 de febrer de 2009 va acordar 
delegar a favor del Consell Comarcal del Ripollès les competències de sanejament en alta (Annex 2), 
que havien estat acceptades pel Consell Comarcal del Ripollès en data 25 de setembre de 1997 (Annex 
3) 
 
X.- De conformitat amb l’article 29 del TRLAC i l’article 39 del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel 
qual s’aprova el reglament dels serveis públics de sanejament i atesa la distribució competencial 
esmentada anteriorment, ambdues parts han convingut les condicions per les quals s’efectuarà la 
cessió de la gestió i l’explotació de les instal·lacions de sanejament objecte del present conveni un cop 
rebuda per l’ACA i per tal de deixar constància dels acords presos formalitzen el present document, 
que es regirà per les següents: 
 
CLÀUSULES   
 
Primera.- Objecte del conveni  
 
- Es objecte del present conveni establir el marc de col·laboració entre les entitats que hi 

intervenen per a determinar les condicions en què es durà a terme la cessió de  la gestió de les 
infraestructures del nou col·lector a Ribes de Freser, així com l’atribució de recursos i la 
definició de les condicions econòmiques adequades per tal que el Consell Comarcal del Ripollès 
pugui assumir les responsabilitats de la seva gestió i garantir la prestació del servei de 
sanejament. 
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- La regulació de les obligacions essencials de la prestació d’aquest servei, que comprèn la gestió 
de sistema públic de sanejament en alta, incloent si s’escau l’explotació, la gestió, el 
manteniment, les reposicions i millores i la intervenció administrativa dels abocaments al sistema.  

 
Segona.- Àmbit d’aplicació  
 
- L’àmbit territorial de la prestació del servei de sanejament en alta del nou col·lector de Ribes de 

Freser és el que s’inclou en la documentació tècnica que s’adjunta a l’Annex 1. 
 

Annex 1  
 

• Descripció de les instal·lacions. 

• Plànols. 

Tercera.- Obligacions de l’ACA  
 
- Cedir la gestió de les infraestructures objecte del present conveni al Consell Comarcal del Ripollès 

un cop signada l’Acta de Posada en Marxa (que suposa la recepció de l’actuació per l’ACA) 
mitjançant l’Acta de Cessió de les mateixes i establir l’assignació de l’atribució de recursos al 
Consell, un cop signat el present Conveni i a partir de la formalització de l’esmentada Acta de 
Cessió d’aquesta instal·lació, en les condicions tècniques, econòmiques i administratives 
adequades per a l’assumpció de les responsabilitats per aquest ens local, l’abast de la qual serà 
d’acord amb les condicions de disseny de les instal·lacions.  
 

- L’ACA es compromet a col·laborar amb el Consell Comarcal del Ripollès i proporcionar-li la 
informació de què disposi relativa als abocaments i DUCA’s d’establiments industrials, a la 
qualitat de les aigües i de l’abocament dels sistemes públics de sanejament al medi receptor, així 
com altres dades derivades de l’exercici de l’alta inspecció, en tot allò que no vulneri la legislació 
vigent en matèria tributària.  
 

- L’ACA notificarà al Consell Comarcal del Ripollès, com Administració Competent dels sistemes 
de sanejament, els canvis organitzatius interns i externs –consultories tècniques- de caire 
significatiu. 
 

Quarta.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès com Administració competent.  
 
- El Consell Comarcal del Ripollès, com a Ens gestor competent en matèria de sanejament del 

sistema de sanejament de Ribes de Freser, ha de subjectar-se, en tot cas, a les determinacions 
vigents del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 
sanejament, TRLAC i resta de legislació aplicable per raó de matèria.  
 

- El Consell Comarcal del Ripollès, en el marc del Decret 130/2003, podrà establir una regulació 
específica respecte del sistema de sanejament de llur competència, vinculada als termes en que 
s’atorguen les llicències en l’àmbit de la Llei 20/2009, del 4 de desembre de 2009, de prevenció i 
control ambiental de les activitats (PCAA). 
 

- El Consell Comarcal del Ripollès s’obliga a que el servei de sanejament d’aigües residuals 
urbanes sigui gestionat amb ple compliment a la normativa vigent en matèria de contractació 
administrativa. 

 
- En aquest sentit i llevat que el Consell Comarcal del Ripollès efectuï la gestió directa del servei, 

l’ACA haurà de validar els Plecs que formen part de l’expedient de nous contractes de gestió o 
l’explotació de les instal·lacions en virtut dels quals s’efectua l’atribució de recursos. 

 
- El Consell Comarcal del Ripollès, com l’Administració competent en la gestió dels sistemes 

públics de sanejament, comunicarà a l’ACA la informació que afecti a canvis rellevants en la seva 
organització. 
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- Atès que la gestió dels fangs derivats dels processos de depuració constitueix una activitat que 
s’ha de dur a terme des d’una perspectiva unificada per al conjunt de Catalunya i, 
conseqüentment, aquesta gestió supera l’àmbit d’un únic sistema de sanejament, el Consell 
Comarcal del Ripollès adequarà el destí dels fangs generats per les instal·lacions objecte del 
conveni als criteris fixats per l'ACA. Concretament, el Consell Comarcal del Ripollès acceptarà 
els subministraments de fangs que l’ACA consideri oportú derivar cap aquestes instal·lacions, i 
que d’acord amb el seu disseny, condicions d’explotació i grau de saturació, siguin capaços de 
tractar, bé siguin de fang líquid per a deshidratar, bé siguin de fang deshidratat, si s’escau. El 
Consell Comarcal del Ripollès haurà de disposar de les instal·lacions adients per rebre 
abocaments realitzats mitjançant camions cisterna.  

 
- S’acceptaran aquells abocaments amb camions cisterna que per qüestions d’implantació 

territorial i disponibilitat d’infraestructures de sanejament, l’ACA consideri oportú derivar cap 
aquestes instal·lacions, sempre que el seu disseny i grau de saturació permetin el tractament.  

 
Cinquena.- Incompliment de les obligacions  
 
- L’incompliment de les obligacions establertes en el present conveni per part de l’ACA habilitarà 

el Consell Comarcal del Ripollès per a reclamar davant la Comissió Mixta de seguiment el seu 
compliment i proposar les actuacions i procediments de resolució que consideri adients. 
 

- L’incompliment de les obligacions establertes en el present conveni per part del Consell 
Comarcal del Ripollès, alliberarà a l’ACA del compliment de les obligacions econòmiques 
establertes en el mateix durant el temps que aquest es mantingui, sense perjudici de la reclamació 
davant la Comissió Mixta de Seguiment 

 
Sisena.- Determinació i atribució de recursos. 
 
- L’atribució de recursos per l’anualitat 2016 en concepte de despeses directes per la gestió del 

col·lector de Ribes de Freser, serà efectiva - un cop signat el present conveni – des de la data de 
signatura de l’Acta de Cessió  fins el 31 de desembre de 2016, amb una quantia  proporcional a 
l’import anual màxim a justificar, que és de 1.546,55 €/any sense IVA (BI i DG inclòs), 
corresponent als recursos necessaris per a la gestió eficient del nou col·lector de Ribes de Freser 
per a l’any 2016, amb càrrec a la partida pressupostària número 251.0002, prestació de serveis 
amb mitjans aliens, corresponent al capítol 2 del pressupost de 2016 de l’ACA . 
 

- L’atribució de recursos dels sistemes públics de sanejament en concepte de despeses indirectes pel 
2016 es calcula d’acord al que estableix l’article 55 del TRLMAC, que disposa un percentatge 
sobre la despesa directa certificada i validada de l’exercici anterior. 
 

- A partir de 2017, amb càrrec a l’epígraf de despeses de sanejament i mitjançant la corresponent 
resolució d’atorgament de recursos, l’ACA atribuirà al Consell Comarcal del Ripollès els 
recursos necessaris per la gestió del  col·lector de Ribes de Freser englobat dintre del sistema 
públic de sanejament en alta de Ribes de Freser, d’acord amb el que estableixi la normativa 
vigent en cada moment. Cal remarcar que a les presents transferències els hi és aplicable, amb 
caràcter general, el règim econòmic i financer establert al capítol IX del Decret Legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre, pel que s’aprova el Text Refós de la llei de finances públiques de 
Catalunya. 
 

- Els Plecs Tècnics i els Plecs de Clàusules Administratives Particulars de les adjudicacions per 
l’explotació del sistema de sanejament que es realitzin amb posterioritat a la signatura del 
present conveni, hauran de ser prèviament validats per l’ACA per tal de ser objecte de l’atribució 
de recursos estipulada en aquest Conveni i el procediment de contractació haurà de donar 
compliment al que disposa la legislació vigent en matèria de contractació administrativa i amb 
ple respecte als principis d’igualtat, publicitat i lliure concurrència que permeti seleccionar la 
millor oferta econòmica, llevat que es realitzi per mitjans propis del Consell Comarcal. En cas 
d’existir un contracte d’explotació vigent al moment de signatura del present Conveni, 
l’interventor de l’Administració Competent certificarà que la seva adjudicació es va efectuar en 
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compliment de la normativa aplicable a la contractació administrativa i amb respecte als 
principis esmentats. 
 

Setena.- Justificació dels costos incorreguts. 
 
- L'atribució de recursos s'efectua amb afecció de destinació i amb el caràcter de màxim, i la seva 

justificació es farà mensualment mitjançant certificat de l’interventor i factures o documentació 
justificativa requerida per l’ACA. La certificació s’acompanyarà la relació d’actuacions a què fa 
referència el certificat.  
 

- Tanmateix, la periodificació de la justificació podrà ajustar-se al que s’acordi entre l’ens gestor i 
l’ACA pel que fa al seguiment i control de la despesa. 

 
Vuitena.- Vigència i publicitat del conveni  
 
- El conveni tindrà vigència des de la seva signatura i serà efectiu des de la signatura de l’Acta de 

Cessió del nou col·lector fins al 31 de desembre de 2016 i es considerarà prorrogat 
automàticament per períodes d’un any, llevat que es doni alguna circumstància d’expiració del 
termini pactat o qualsevol de les seves pròrrogues, de conformitat amb la clàusula següent.  
 

- La pròrroga abasta la totalitat de les condicions pactades en el conveni, llevat de la determinació 
dels imports de caràcter econòmic corresponents als costos de gestió de les infraestructures que 
forma part del nou col·lector de Ribes de Freser, els quals s’inclouran dins del sistema ordinari 
d’atribució de recursos a les Administracions Competents en matèria de sanejament què 
estableixi la legislació aplicable en cada moment, en el benentès que l’efectivitat d’aquests 
atorgaments per anualitats futures resta supeditada a l’obtenció del corresponent crèdit 
pressupostari a l’efecte.  
 

- D’acord amb els articles 110 i 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, en relació amb les modificacions 
introduïdes per la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació 
normativa i amb el Decret 232/2013, de 15 d’octubre, aquest conveni s’haurà de publicar al 
DOGC, a la web de l’Agència Catalana de l’Aigua i al Tauler electrònic de la Generalitat. 

 
Novena.- Modificació i extinció del conveni  
 
- El conveni es revisarà, en la forma que la legislació aplicable disposi en cada moment, sempre 

que es produeixin modificacions normatives que així ho facin necessari o quan així ho acordin les 
parts conjuntament. Correspondrà a la Comissió Mixta de Seguiment, regulada a la clàusula 
Desena, l’establiment i definició del procediment i efectes que per les parts es derivin de 
l’extinció ordinària o anticipada del mateix, segons el procediment establert a la clàusula 
següent. 

 
- Concretament, el Conveni o qualsevol de les seves pròrrogues s’extingiran, de forma anticipada 

al termini de finalització de la seva vigència :  
 

• Per l’aprovació de modificacions normatives que contradiguin l’essència del present conveni 
o per qualsevol circumstància que impossibiliti l’acompliment  del seu objecte.  
 

• Per mutu acord de les parts. 
 
 

• Per la revocació de la cessió de les instal·lacions o de l’avocació de la delegació de 
competències en matèria de sanejament per part de l’Ajuntament competent al Consell 
Comarcal del Ripollès. 

 
- En cas de concórrer alguna causa d’extinció anticipada, les parts signatàries formalitzaran el 

corresponent document d’extinció.  
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Artículo I. Desena.- Comissió Mixta de Seguiment 

- En aplicació del què disposa la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, a sol·licitud de qualsevol de les parts i pel tractament 
i proposta de resolució de les concretes vicissituds que afectin el desenvolupament del present 
conveni, es podrà constituir una Comissió Mixta de Seguiment on cada part signatària designarà 
un representant, el qual exercirà les funcions de seguiment i efectuarà de mutu acord a les parts 
signants les propostes relatives a la gestió, interpretació i execució del conveni.  
 

- Igualment aquesta Comissió coneixerà i farà les propostes escaients per a la resolució dels 
problemes que puguin afectar el present conveni, així com del procediment i efectes que per les 
parts es derivin de l’extinció ordinària o anticipada del Conveni, proposant a les parts la 
formalització del document específic d’extinció que fixi la causa extintiva i reguli clarament els 
seus efectes.  

 
Artículo II. Onzena.- Jurisdicció 

 
- El present conveni té naturalesa administrativa, sotmetent-se les parts als òrgans de l’ordre 

jurisdiccional contenciós administratiu en cas de controvèrsia sobre la seva aplicació. 
 
I en prova de conformitat, les parts comparegudes signen aquest document per duplicat exemplar i a un 
sol efecte, en el lloc i la data que s’indiquen a l’encapçalament.” 

 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Agència Catalana de l’Aigua i a l’Ajuntament 
de Ribes de Freser per a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat de la corporació, juntament amb una còpia del conveni, per a la seva 
constància. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura del conveni. 
 
El president comenta que amb el conveni es cedeix la gestió del col· lector de Ribes 
de Freser al Consell Comarcal. 
 
 
5. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE RIPOLL PER AL FINANÇAMEN T 
DELS CURSOS D’INICIACIÓ A LA MÚSICA A P4 I P5 
 
Vista la minuta del conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament 
de Ripoll per al finançament dels cursos d’iniciació a la música a P4 i P5; 
 
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, i publicades al BOP de Girona núm. 186, de data 25 de setembre de 2015, 
 
D’acord amb l’esmentat, el Consell de Govern per unanimitat, acorda: 
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Primer. Aprovar  el conveni a subscriure amb l’Ajuntament de Ripoll per al 
finançament dels cursos d’iniciació a la música a P4 i P5, el qual és del contingut 
literal següent:  
 
“ CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L'AJUNTAMENT DE 
RIPOLL PER AL FINANÇAMENT DELS CURSOS D'INICIACIÓ A LA MÚSICA A P4 I P5 
 
Ripoll, ..... de febrer de 2016 
 
R E U N I T S: 
 
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 
virtut de l’acord adoptat pel Consell de Govern del Consell Comarcal del Ripollès, en sessió de data 
......... de....... de 2015,  assistit per la secretària accidental de la corporació i de l’altra,  
 
L'Il·lustríssim senyor JORDI MUNELL I GARCÍA , alcalde-president de l’Ajuntament de Ripoll,  qui 
actua en representació d'aquesta corporació en virtut de l'article 21.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local i l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, facultat per a signar aquest 
document segons Acord de la Junta de Govern Local de data .... de ...... de 2015, assistit pel secretari de 
la Corporació, senyor Lluís Muñoz i Lloret. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament i recíprocament poders i facultats suficients per formalitzar el 
present conveni i, 
 
M A N I F E S T E N: 
 
I.-  La Resolució de data 2 de setembre de 2010 de la Direcció General de Recursos del Sistema 
Educatiu del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya va autoritzar el Consell 
Comarcal per a la creació de l'Escola Comarcal de Música del Ripollès, Codi 17009059.   
 
II.- L’Ajuntament de Ripoll està interessat en finançar els cursos d'iniciació a la música, adreçats als 
alumnes de P4 i P5 que optin per aquest servei, a fi de garantir l'accés de tots els estudiants del 
municipi a uns coneixements musicals bàsics i contribuir a la continuïtat en el seguiment de la seva 
formació musical.  
 
A tal efecte, l’Ajuntament de Ripoll preveu fer una aportació anual a favor del Consell Comarcal, per 
l'import que resulti de la liquidació del cost d'aquesta formació inicial, resultant de l'aplicació de les 
taxes vigents pel nombre d'alumnes usuaris del servei, durant el curs anterior. 
 
En conseqüència, C O N V E N E N: 
 
Primer.- Objecte del conveni   
 
L'objecte d'aquest conveni és regular el finançament per part de l'Ajuntament de Ripoll dels cursos 
d'iniciació a la música, adreçats als alumnes de P4 i P5 dels centres escolars del municipi, a fi de 
garantir l'accés de tots els estudiants a uns coneixements musicals bàsics i contribuir a la continuïtat en 
el seguiment de la seva formació musical, per una banda i a la gestió d'aquests cursos per part del 
Consell Comarcal. 
 
Segon.  Obligacions de les parts. 
 
2.1. L'Ajuntament de Ripoll assumirà anualment l'import corresponent al cost total dels cursos 
d'iniciació musical adreçats als alumnes de P4 i P5 dels centres escolars del municipi que optin per 
cursar aquest ensenyament. 
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A tal efecte, l'Ajuntament de Ripoll transferirà al Consell Comarcal l'import que resulti de la liquidació 
del cost d'aquesta formació inicial, equivalent a l'aplicació de la taxa vigent pel nombre d'alumnes 
usuaris del servei, corresponent al curs anterior. Actualment aquesta taxa és de 15 €/alumne/a. Aquesta 
taxa s'actualitzarà automàticament, en funció de la modificació o actualització de l'ordenança fiscal 
corresponent. 
 
El pagament s'efectuarà, com a màxim, durant el mes de setembre de cada any. 
 
2.2. El Consell Comarcal del Ripollès té les següents obligacions: 
   
- Assegurar la correcta prestació del servei per part del professorat l'Escola Comarcal de Música. A tal 
efecte, els professors de l'Escola Comarcal de Música es desplaçaran als diferents centres escolars del 
municipi per dur a terme els cursos d'iniciació musical a l'alumnat de P4 i P5. 
- Muntar els grups en funció d'una ràtio mínima de 6 alumnes i màxima de 10 alumnes. 
- Intentar separar, sempre que la quantitat d'alumnes ho permeti, els grups de P4 i P5. 
- Prestar una hora setmanal de servei per grup. 
- Fer la previsió del cost total del servei a l'inici de cada curs escolar de conformitat amb el nombre 
d'alumnes usuaris i l'aplicació de les taxes vigents i a comunicar-la a l'Ajuntament de Ripoll. 
- Comunicar a l'Ajuntament l'import que resulti de la liquidació del cost d'aquests cursos, abans del 
mes d'agost de cada any. 
 
Tercer. Vigència 
 
La vigència d'aquest conveni serà d'un any a comptar a partir de la data de la seva signatura i es 
prorrogarà tàcitament d'any en any, fins que alguna de les parts el denunciï amb una antelació mínima 
de 3 mesos. 
 
El primer curs per al qual serà d'aplicació aquest conveni és el curs 2015-16. 
 
Quart. Formes d'extinció 
 
Les causes de resolució d'aquest conveni seran: 
 

− Per comú acord de les parts 
− Per incompliment d'alguna de les parts subscrivents de les obligacions que es deriven d'aquest 

conveni. 
− Per qualsevol de les causes legalment establertes. 

 
Cinquè. Naturalesa jurídica del conveni i règim aplicable. 
 
Aquest document és un conveni interadministratiu de caràcter voluntari i base negocial realitzat sobre 
la base de l'article 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya. 
 
En conseqüència la naturalesa jurídica d'aquest conveni és administrativa per raó subjectiva i per tant 
el règim jurídic aplicable serà el dret administratiu, de manera que davant de qualsevol divergència en 
la seva aplicació i/o interpretació serà la jurisdicció contenciosa administrativa la competent per a la 
seva  resolució. 
 
I com a prova de conformitat, les parts signen per duplicat exemplar i a un sol efecte en el lloc i la data 
que s’esmenten a l’encapçalament.” 

 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Ripoll, a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció i a l’Àrea de Serveis a les Persones, 
juntament amb una còpia del conveni, perquè en tinguin constància. 
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Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura del conveni. 
 
El president explica que el conveni comprèn cursos d’aproximació i iniciació a la 
música per als alumnes de P4 i P5 del municipi de Ripoll. 
 
 
6. APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ PER CÀRRECS A  31 
DE DESEMBRE DE 2015 
 
Vist el compte de recaptació per càrrecs a 31 de desembre de 2015, presentat pel 
Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès; 
 
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 número 186 de 25 de setembre de 2015; 
 
D’acord amb l’esmentat, el Consell de Govern per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar el compte definitiu de recaptació per càrrecs a 31 de desembre de 
2015 per un import de 6.950,30 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. 
 
 
7. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
7.1. APROVACIÓ DE FACTURES 
 
Vista la proposta d’aprovació de la relació de despeses, i atès que han estat 
degudament conformades pels responsables de cada àrea i fiscalitzades 
favorablement per la Intervenció del Consell; 
 
Vist que l'acord del plenari del Consell Comarcal, adoptat en la sessió de 8 de 
setembre de 2015 (BOP núm. 186 de 25-09-2015), conjuntament amb el Decret de 
Presidència de data 3 de setembre de 2015 (BOP núm. 186 de 25-09-2015), va 
delegar al Consell de Govern la competència per autoritzar, disposar i reconèixer 
obligacions que esdevinguin de contractacions d’import superior a 50.000 euros, 
IVA inclòs, 
 
D’acord amb l’esmentat, el Consell de Govern per unanimitat, acorda: 
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Primer. Autoritzar, disposar i/o reconèixer les despeses que es detallen tot seguit, 
amb càrrec a les diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses del 
pressupost vigent: 
 

Proveïdor Concepte Indicador Import Euros 
(IVA inclòs) 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
07.01.16 

ADO 913,22 

CONSORCI GESTIÓ 
RESIDUS URBANS  
CC OSONA 

Cànon/taxa abocament Orís, mes 
de desembre 

ADO 19.007,10 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
11.01.16 

ADO 973,28 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
18.01.16 

ADO 905,39 

ECOIMSA 
Regularització preu viatge dia 
11.01.16 

ADO 83,42 

ECOIMSA 
Regularització preu viatge dia 
07.01.16 

ADO 78,28 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

Transport demanda Vall de 
Ribes, mes de gener 

ADO 249,47 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

Transport demanda Vall de 
Ribes, mes de gener 

ADO 206,28 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

TEC L-10, mes de gener O 2.681,64 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

TEC L-11, mes de gener O 6.629,10 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

TEC L-13, mes de gener O 2.373,76 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

TEC L-14, mes de gener O 3.561,06 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

TEC L-15, mes de gener O 2.110,30 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

TEC L-16, mes de gener O 3.736,78 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

TEC L-18, mes de gener O 2.955,49 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

Reforç demanda Ribes-Ripoll, 
mes de gener 

O 7.933,40 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA 
–TEISA 

TEC L-1, mes de gener O 4.210,23 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA 
–TEISA 

TEC L-2, mes de gener O 5.293,37 
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Proveïdor Concepte Indicador Import Euros 
(IVA inclòs) 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA 
–TEISA 

TEC L-3, mes de gener O 4.993,07 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA 
–TEISA 

TEC L-5, mes de gener O 2.581,24 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA 
–TEISA 

TEC L-7, mes de gener O 1.938,78 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA 
–TEISA 

TEC L-8, mes de gener O 4.391,37 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA 
–TEISA 

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

 
Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a 
l’efecte corresponent. 
 
 
8. MOCIONS D’URGÈNCIA. 
 
No se'n presenten. 
 
 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 
9. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
Es dóna compte dels Decrets dictats per la Presidència que es detallen a 
continuació: 
 
Decret de 28.12.2015 Ordenar que els ingressos provinents de la taxa turística es 

destinin a finançar la coordinació, comercialització i promoció 
del Projecte Xarxa de Senders Itinerànnia. 

Decret de 31.12.2015 Atorgar una subvenció a l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries, 
en concepte d’ajut en l’organització de la XXII Caminada 
popular per la Via Romana. 

Decret de 31.12.2015 Atorgar una subvenció a l’escola Doctor Robert, en concepte 
d’ajut en l’organitzaciódel projecte “Esquí i emprenodoria”. 

Decret de 25.01.2016 Retenció de les quantitats que es detallen de les retribucions al 
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treballador de la corporació que es relaciona, d’acord amb la 
seva autorització. 

Decret de 25.01.2016 Contracte menor de serveis per al manteniment i conservació 
de l’ascensor del Consell Comarcal del Ripollès. 

Decret de 25.01.2016 Contracte menor de serveis per a la realització de les tasques de 
control de l’abocador Ripollès-3, durant l’any 2016. 

Decret de 25.01.2016 Contracte menor de subministrament d’equips informàtics de 
telefonia destinats a la subàrea de Joventut del Consell 
Comarcal del Ripollès. 

Decret de 28.01.2016 Proposar la inscripció en el Registre d’Instal· lacions destinades 
a activitats amb infants i joves de la Direcció General de 
Joventut, de les modificacions introduïdes en la casa de 
colònies Mas Cabàlies, del municipi d’Ogassa. 

Decret de 28.01.2016 Contracte menor del servei de formació en el marc del 
programa “Treball i Formació adreçat a persones en situació 
d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció destinades a 
administracions locals 2015” regulat per l’Ordre 
EMO/244/2015 de 29 de juliol. 

Decret de 28.01.2016 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i 
tècniques aplicables al contracte de serveis del Consell 
Comarcal del Ripollès per a la inserció de publicitat i 
monogràfics de contingut informatiu d’interès general en 
mitjans de comunicació de televisió. 

Decret de 28.01.2016 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i 
tècniques aplicables al contracte de serveis del Consell 
Comarcal del Ripollès per a la inserció de publicitat a la ràdio. 

Decret de 28.01.2016 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i 
tècniques aplicables al contracte de serveis del Consell 
Comarcal del Ripollès per a la inserció de publicitat en mitjans 
de comunicació de premsa escrita. 

Decret de 28.01.2016 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i 
tècniques aplicables al contracte de serveis del Consell 
Comarcal del Ripollès per a la inserció de publicitat en mitjans 
de comunicació digitals. 

Decret de 29.01.2016 Contracte menor de serveis de manteniment i conservació de la 
caldera de biomassa de l’edifici Modest Sayós. 

Decret de 02.02.2016 Revisió de l’ajut individual de desplaçament de l’alumne que 
es relaciona. 

Decret de 02.02.2016 Aprovar el pagament de la certificació núm. 4 de l'obra 
2010/802, inclosa al PUOSC, titulada "Acabats necessaris per a 
la posada en servei de la sala polivalent", de l'Ajuntament de 
Les Llosses, per un import de 35.836,86 €. 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
10. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
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Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen a 
continuació: 
 
Resolució de 15.01.2016 Exposició al tauler d’anuncis la relació de subvencions 

atorgades durant el quart trimestre de l’any 2015 
 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
El president comenta als consellers la subvenció donada a l’escola Doctor Robert, 
en concepte d’ajut en l’organització del projecte “Esquí i emprenedoria” i la 
subvenció atorgada a l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries, en concepte d’ajut en 
l’organització de la XXII Caminada popular per la Via Romana. Són subvencions 
que provenen de l’any 2015. Hores d’ara s’ha tancat l’anualitat 2015 i s’obre un 
nou període d’atorgament de subvencions pels ajuntaments per activitats d’abast 
comarcal o supramunicipal. 
 
 
11. PRECS I PREGUNTES 
 
El president informa del següent: 
  

- El cap de l’àrea de Cooperació Municipal, Relacions Institucionals i 
Transfrontereres, Modernització de l’Administració i Innovació Territorial, 
en data 1 d’abril de 2016, s'incorporarà als Serveis Territorials de Girona de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge, com a director. Fins 
aleshores exercirà les funcions de tresorer. Se li han donat totes les facilitats 
per part del Consell Comarcal i ell ha manifestat entusiasme per a la nova 
incorporació. 

 
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 
 

  


