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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 05/2016 
 
 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts 1 de març de 2016 
Hora d’inici: 19.15 hores 
Hora d’acabament: 19.35 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 
 
Abans de començar la sessió el president presenta al president del Consorci Servei 
de Recaptació Cerdanya Ripollès, senyor Ramon Moliner i Serra, qui explica als 
assistents l’origen del Consorci i s’ofereix per qualsevol dubte que sorgeixi. 
 
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 conveni entre l’Ajuntament de Campdevànol i el Consell 

Comarcal del Ripollès per a la realització de les activitats de “Gaudeix tot l’any 
al Ripollès”. 



 2 

3. Aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Camprodon i el Consell Comarcal 
del Ripollès per a la realització de les activitats de “Gaudeix tot l’any al 
Ripollès”. 

4. Aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i el 
Consell Comarcal del Ripollès per a la realització de les activitats de “Gaudeix 
tot l’any al Ripollès”. 

5. Aprovació de l’adhesió al Pla agrupat de formació contínua 2016. 
6. Devolució d’avals i fiances: 

6.1 Devolució de fiança a l’empresa Agustí y Masoliver, SA. 
7. Aprovació de factures i certificacions d’obres: 

7.1 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 16 de febrer 
de 2016, sense cap esmena. 
 
 
2. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL PER A LA 
REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS GAUDEIX TOT L’ANY AL 
RIPOLLÈS 
 
Vista la minuta del conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament 
de Campdevànol per a la realització de les activitats de “Gaudeix tot l’any al 
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 
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’Ajuntament de Campdevànol per a 
la realització de les activitats de “Gaudeix tot l’any al Ripollès”, el qual és del 
contingut literal següent:  



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 3 

 
“ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL PER A LA REALITZACIÓ DE 
LES ACTIVITATS GAUDEIX TOT L’ANY AL RIPOLLÈS 
 
Ripoll, ___ de _____ 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 ......................,  assistit per la secretària accidental d’aquesta 
corporació, senyora Marta Arxé i Llagostera i de l’altra,  
 
La senyora DOLORS COSTA MARTÍNEZ, primera tinenta d’Alcaldia de l’Ajuntament de 
Campdevànol, 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, expressament facultada per aquest acte per acord de Junta de 
Govern Local de data  ......................, assistida per la secretària senyora Núria Charques i 
Grífols, 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament i recíprocament poders i facultats suficients per 
formalitzar aquest conveni i, 
 
M A N I F E S T E N: 
 
I.- El Servei de Joventut del Ripollès, durant tot l’any 2016, organitzarà la primera edició del 
projecte “Gaudeix tot l’any al Ripollès”, adreçat a joves de 12 a 17 anys. El programa 
d’activitats comarcals consistirà en quatre sortides repartides durant l’any, així com en la 
realització d’altres activitats i tallers als diferents municipis que participen en el projecte. 
 
II.- El projecte “Gaudeix tot l’any al Ripollès” sorgeix arrel de la necessitat detectada per 
part dels tècnics de joventut de tots els municipis de la comarca, d'oferir un oci alternatiu i 
activitats de lleure per a la gent jove del Ripollès. Aquest col·lectiu històricament disposa 
d'una oferta molt reduïda d'activitats a la comarca durant tot l’any i no només en període de 
vacances. Per aquest motiu, aquesta oferta es valora com a molt important. Així doncs, a 
partir d'aquesta inquietud, tan tècnica com política, ha sorgit el “Gaudeix tot l’any al 
Ripollès”. 
 
Una de les principals característiques del “Gaudeix tot l’any al Ripollès”, i que diferencia 
aquest projecte d'altres que es troben en el món del lleure és que no hi ha un calendari tancat 
de les activitats, sinó que els joves poden inscriure's a les activitats que vulguin, entre totes les 
que s'oferten en la inscripció. Això fa que els participants no hagin de participar a totes les 
activitats, sinó només a aquelles en les que realment estan interessats. De totes maneres, i per 
tal de potenciar que els joves participin al màxim d'activitats possibles, en cas de llista 
d'espera, es prioritzarà aquelles persones que s’han apuntat a més activitats.  
 
III.- L'Ajuntament de Campdevànol considera d'interès general la participació dels joves del 
seu municipi en les activitats que s'organitzin dins del marc del projecte Gaudeix tot l’any al 
Ripollès i està interessat en col·laborar-hi. 
 
En conseqüència, C O N V E N E N:                                                                 
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Primer. – Aquest conveni té per objectiu establir les línies de col·laboració i cooperació 
mútua entre el Servei de Joventut del Consell Comarcal i l’Ajuntament de Campdevànol, per 
tal de garantir la viabilitat de les activitats que es portin a terme dins del marc del projecte 
“Gaudeix tot l’any al Ripollès”, anualitat 2016. 
 
Segon. – L'Ajuntament de Campdevànol contribuirà al finançament de les quatre sortides 
anuals programades dins del projecte Gaudeix tot l’any al Ripollès 2016, amb l’import de 300 
€. 
 
Tercer.- El pagament s’haurà de realitzar abans del dia 20 de maig de 2016. Si l'Ajuntament 
no efectua aquest pagament, els joves del municipi no podran participar en les sortides 
programades. 
 
Quart.- El Servei de Joventut Comarcal vetllarà perquè aquestes activitats es portin a terme 
dins del 2016 i aportarà els mitjans materials i personals (monitors i educadors) necessaris 
per a la seva pràctica.  
 
Cinquè.- El Consell Comarcal del Ripollès presta per delegació o conveni diferents serveis a 
l’Ajuntament de Campdevànol. Per tal de garantir adequadament la percepció de les taxes, 
dels preus públics o d’altres ingressos que hagi de percebre aquest Consell per la prestació 
dels diferents serveis a l’Ajuntament, se l’autoritza expressament a percebre i compensar, 
quan pertoqui, l’import de tots aquells deutes que es trobin vençuts i exigibles amb càrrec a la 
recaptació dels diferents ingressos tributaris i demés ingressos de dret públic que realitza el 
Consell a favor de l’Ajuntament, mitjançant el seu ens instrumental “Consorci Servei de 
Recaptació Cerdanya-Ripollès”.   
 
Sisè.- Aquest conveni serà vigent des de la data que consta a l’encapçalament fins el 31 de 
desembre de 2016.  
 
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 Campdevànol, 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. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura del conveni. 
 
 
3. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE CAMPRODON PER A LA 
REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS GAUDEIX TOT L’ANY AL 
RIPOLLÈS 
 
Vista la minuta del conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament 
de Camprodon per a la realització de les activitats de “Gaudeix tot l’any al 
Ripollès”; 
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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 l’Ajuntament de Camprodon per a la 
realització de les activitats de “Gaudeix tot l’any al Ripollès”, el qual és del 
contingut literal següent:  
 
“ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE CAMPRODON PER A LA REALITZACIÓ DE LES 
ACTIVITATS GAUDEIX TOT L’ANY AL RIPOLLÈS 
 
Ripoll, ___ de _____ 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 ......................,  assistit per la secretària accidental d’aquesta 
corporació, senyora Marta Arxé i Llagostera i de l’altra,  
 
L’Il·lustríssim Senyor FRANCESC XAVIER SALA I PUJOL, alcalde-president de l’Ajuntament 
de Camprodon, 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, expressament facultat per aquest acte per acord de Junta de 
Govern Local de data  ......................, assistit pel secretari de l’Ajuntament, senyor Luís López 
i García; 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament i recíprocament poders i facultats suficients per 
formalitzar aquest conveni i, 
 
 
M A N I F E S T E N: 
 
I.- El Servei de Joventut del Ripollès, durant tot l’any 2016, organitzarà la primera edició del 
projecte “Gaudeix tot l’any al Ripollès”, adreçat a joves de 12 a 17 anys. El programa 
d’activitats comarcals consistirà en quatre sortides repartides durant l’any, així com en la 
realització d’altres activitats i tallers als diferents municipis que participen en el projecte. 
 
II.- El projecte “Gaudeix tot l’any al Ripollès” sorgeix arrel de la necessitat detectada per 
part dels tècnics de joventut de tots els municipis de la comarca, d'oferir un oci alternatiu i 
activitats de lleure per a la gent jove del Ripollès. Aquest col·lectiu històricament disposa 
d'una oferta molt reduïda d'activitats a la comarca durant tot l’any i no només en període de 
vacances. Per aquest motiu, aquesta oferta es valora com a molt important. Així doncs, a 
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partir d'aquesta inquietud, tan tècnica com política, ha sorgit el “Gaudeix tot l’any al 
Ripollès”. 
 
Una de les principals característiques del “Gaudeix tot l’any al Ripollès”, i que diferencia 
aquest projecte d'altres que es troben en el món del lleure és que no hi ha un calendari tancat 
de les activitats, sinó que els joves poden inscriure's a les activitats que vulguin, entre totes les 
que s'oferten en la inscripció. Això fa que els participants no hagin de participar a totes les 
activitats, sinó només a aquelles en les que realment estan interessats. De totes maneres, i per 
tal de potenciar que els joves participin al màxim d'activitats possibles, en cas de llista 
d'espera, es prioritzarà aquelles persones que s’han apuntat a més activitats.  
 
III.- L'Ajuntament de Camprodon considera d'interès general la participació dels joves del seu 
municipi en les activitats que s'organitzin dins del marc del projecte Gaudeix tot l’any al 
Ripollès i està interessat en col·laborar-hi. 
 
En conseqüència, C O N V E N E N:  
 
Primer. – Aquest  conveni té per objectiu establir les línies de col·laboració i cooperació 
mútua entre el Servei de Joventut del Consell Comarcal i l’Ajuntament de Camprodon, per tal 
de garantir la viabilitat de les activitats que es portin a terme dins del marc del projecte 
“Gaudeix tot l’any al Ripollès”, anualitat 2016.  
 
Segon. – L'Ajuntament de Camprodon contribuirà al finançament de les quatre sortides 
anuals programades dins del projecte Gaudeix tot l’any al Ripollès 2016, amb l’import de 100 
€. 
 
Tercer.- El pagament s’haurà de realitzar abans del dia 20 de maig de 2016. Si l'Ajuntament 
no efectua aquest pagament, els joves del municipi no podran participar en les sortides 
programades. 
 
Quart.- El Servei de Joventut Comarcal vetllarà perquè aquestes activitats es portin a terme 
dins del 2016 i aportarà els mitjans materials i personals (monitors i educadors) necessaris 
per a la seva pràctica. 
 
Cinquè.- El Consell Comarcal del Ripollès presta per delegació o conveni diferents serveis a 
l’Ajuntament de Camprodon. Per tal de garantir adequadament la percepció de les taxes, dels 
preus públics o d’altres ingressos que hagi de percebre aquest Consell per la prestació dels 
diferents serveis a l’Ajuntament, se l’autoritza expressament a percebre i compensar, quan 
pertoqui, l’import de tots aquells deutes que es trobin vençuts i exigibles amb càrrec a la 
recaptació dels diferents ingressos tributaris i demés ingressos de dret públic que realitza el 
Consell a favor de l’Ajuntament, mitjançant el seu ens instrumental “Consorci Servei de 
Recaptació Cerdanya-Ripollès”.   
 
Sisè.- Aquest conveni serà vigent des de la data que consta a l’encapçalament fins el de 
desembre de 2016.  
 
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 Camprodon, a l’efecte 
corresponent. 
 



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 7 

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. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura del conveni. 
 
 
4. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESS ES 
PER A LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS GAUDEIX TOT L’ANY 
AL RIPOLLÈS 
 
Vista la minuta del conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament 
de Sant Joan de les Abadesses per a la realització de les activitats de “Gaudeix tot 
l’any al 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 
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’Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses per a la realització de les activitats de “Gaudeix tot l’any al Ripollès”, el 
qual és del contingut literal següent:  
 
“ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES PER A LA 
REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS GAUDEIX TOT L’ANY AL RIPOLLÈS 
 
Ripoll, ___ de _____ 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 ......................,  assistit per la secretària accidental d’aquesta 
corporació, senyora Marta Arxé i Llagostera i de l’altra,  
 
L'Il·lustríssim senyor RAMON ROQUÉ I RIU, alcalde-president de l’Ajuntament de Sant Joan 
de les Abadesses,  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, expressament facultat per aquest acte per acord de Junta de 
Govern Local de data  ......................, assistit per la secretària de la Corporació, senyora 
Raquel Costa i Iglesias. 
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Ambdues parts es reconeixen mútuament i recíprocament poders i facultats suficients per 
formalitzar aquest conveni i, 
 
 
M A N I F E S T E N: 
 
I.- El Servei de Joventut del Ripollès, durant tot l’any 2016, organitzarà la primera edició del 
projecte “Gaudeix tot l’any al Ripollès”, adreçat a joves de 12 a 17 anys. El programa 
d’activitats comarcals consistirà en quatre sortides repartides durant l’any, així com en la 
realització d’altres activitats i tallers als diferents municipis que participen en el projecte. 
 
II.- El projecte “Gaudeix tot l’any al Ripollès” sorgeix arrel de la necessitat detectada per 
part dels tècnics de joventut de tots els municipis de la comarca, d'oferir un oci alternatiu i 
activitats de lleure per a la gent jove del Ripollès. Aquest col·lectiu històricament disposa 
d'una oferta molt reduïda d'activitats a la comarca durant tot l’any i no només en període de 
vacances. Per aquest motiu, aquesta oferta es valora com a molt important. Així doncs, a 
partir d'aquesta inquietud, tan tècnica com política, ha sorgit el “Gaudeix tot l’any al 
Ripollès”. 
 
Una de les principals característiques del “Gaudeix tot l’any al Ripollès”, i que diferencia 
aquest projecte d'altres que es troben en el món del lleure és que no hi ha un calendari tancat 
de les activitats, sinó que els joves poden inscriure's a les activitats que vulguin, entre totes les 
que s'oferten en la inscripció. Això fa que els participants no hagin de participar a totes les 
activitats, sinó només a aquelles en les que realment estan interessats. De totes maneres, i per 
tal de potenciar que els joves participin al màxim d'activitats possibles, en cas de llista 
d'espera, es prioritzarà aquelles persones que s’han apuntat a més activitats.  
 
III.- L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses considera d'interès general la participació 
dels joves del seu municipi en les activitats que s'organitzin dins del marc del projecte 
Gaudeix tot l’any al Ripollès i està interessat en col·laborar-hi. 
 
 
En conseqüència, C O N V E N E N:                                                                 
 
Primer. – Aquest  conveni té per objectiu establir les línies de col·laboració i cooperació 
mútua entre el Servei de Joventut del Consell Comarcal i l’Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses, per tal de garantir la viabilitat de les activitats que es portin a terme dins del marc 
del projecte “Gaudeix tot l’any al Ripollès”, anualitat 2016. 
 
Segon. – L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses contribuirà al finançament de les tres 
sortides anuals programades dins del projecte Gaudeix tot l’any al Ripollès 2016, amb 
l’import de 300 €. 
 
Tercer.- El pagament s’haurà de realitzar abans del dia 20 de maig de 2016. Si l'Ajuntament 
no efectua aquest pagament, els joves del municipi no podran participar en les sortides 
programades. 
 
Quart.- El Servei de Joventut Comarcal vetllarà perquè aquestes activitats es portin a terme 
dins del 2016 i aportarà els mitjans materials i personals (monitors i educadors) necessaris 
per a la seva pràctica.  
 
Cinquè.- El Consell Comarcal del Ripollès presta per delegació o conveni diferents serveis a 
l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. Per tal de garantir adequadament la percepció 
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de les taxes, dels preus públics o d’altres ingressos que hagi de percebre aquest Consell per la 
prestació dels diferents serveis a l’Ajuntament, se l’autoritza expressament a percebre i 
compensar, quan pertoqui, l’import de tots aquells deutes que es trobin vençuts i exigibles 
amb càrrec a la recaptació dels diferents ingressos tributaris i demés ingressos de dret públic 
que realitza el Consell a favor de l’Ajuntament, mitjançant el seu ens instrumental “Consorci 
Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès”.   
 
Sisè.- Aquest conveni serà vigent des de la data que consta a l’encapçalament fins el 31 de 
desembre de 2016.  
 
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 Sant Joan de les Abadesses, 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. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura del conveni. 
 
 
5. APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL PLA AGRUPAT DE FORMACI Ó 
CONTÍNUA 2016 
 
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, 
 
D’acord amb l’esmentat, el Consell de Govern per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar l'adhesió al Pla agrupat de formació contínua per a 2016 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. 
 
 



 10 

6. DEVOLUCIÓ D’AVALS I FIANCES 
 
6.1. DEVOLUCIÓ DE FIANÇA A L’EMPRESA AGUSTÍ Y MASOL IVER, 
S.A. 
 
Vista la sol· licitud presentada per l’empresa AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A., de 
devolució de la fiança en metàl· lic, dipositada com a garantia complementària per a 
la correcta gestió dels residus generats en el contracte de l’obra “Projecte de 
pavimentació del camí de la Roca a Abella”; 
 
Atès l’informe emès per la cap de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la 
corporació, senyora Elisabet Muntadas i Castellà, en data 24 de febrer de 2016, en 
el qual s’informa favorablement sobre el retorn de l’import en metàl· lic de 166,56 
€ (cent seixanta-sis amb cinquanta-sis cèntims), dipositats per l’empresa AGUSTÍ 
Y MASOLIVER, S.A., en concepte de garantia complementària del contracte a dalt 
esmentat; 
 
D’acord amb allò que disposa la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 
sector públic i les disposicions que la desenvolupen; 
 
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,  i publicades al BOP 
de Girona núm. 186, de data 25 de setembre de 2015, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Retornar a l’empresa AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A. la fiança en 
metàl· lic per un import de 166,56 € (cent seixanta-sis amb cinquanta-sis 
cèntims), dipositada en concepte de garantia complementària del contracte de 
l’obra “Projecte de pavimentació del camí de la Roca a Abella”. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’interessat i a Intervenció, 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 
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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: 
 
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) 

VIGFA RESIDUS,SL Recollida RSU, mes de gener ADO 117.351,15 

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

VIGFA RESIDUS, SL Recollida selectiva mes de gener ADO 22.327,77 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Transport demanda Vall de 
Camprodon, mes de gener 

ADO 678,26 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Reforç transport demanda Ripoll-
Camprodon, mes de gener 

ADO 1.557,60 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Transport demanda Vallfogona, mes 
de gener 

ADO 368,46 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-9, mes de gener ADO 3.340,94 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
25.01.16 

ADO 987,32 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
01.02.16 

ADO 1.040,82 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
15.02.16 

ADO 1.031,62 

HOSTELERIA DE 
SERVICIOS 
COLECTIVOS, SA 

Menjador escolar Mare de Déu de 
Núria, mes de gener 

ADO 4.240,02 

HOSTELERIA DE 
SERVICIOS 
COLECTIVOS, SA 

Monitoratge Mare de Déu de Núria, 
mes de gener 

ADO 2.338,15 

LIMPIEZAS DEYSE, SL Neteja CCR, mes de gener O 2.209,19 
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Proveïdor Concepte Indicador Import Euros 
(IVA inclòs) 

CREU ROJA RIPOLL TEC L-19, mes de gener O 1.982,44 

BERNARDINO 
LLONGARRIU 

TEC L-4, mes de gener O 2.196.89 

 
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 25.01.2016 Retenció de les quantitats que es detallen de les retribucions al 

treballador de la corporació que es relaciona, d’acord amb la 
seva autorització. 

Decret de 29.01.2016 Contracte menor de serveis de manteniment i conservació de la 
caldera i de les instal· lacions d’aire condicionat del Consell 
Comarcal del Ripollès. 

Decret de 01.02.2016 Contracte menor de serveis per al manteniment i suport del 
programa de comptabilitat del Consell Comarcal del Ripollès. 

Decret de 02.02.2016 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 febrer d’engany. 

Decret de 08.02.2016 Aprovació de la pròrroga en les millores de la prestació 
econòmica d’incapacitat temporal del personal del Consell 
Comarcal del Ripollès. 

Decret de 09.02.2016 Reconeixement del dret a la gratuïtat per a l’ús dels serveis 
escolars de transport i menjador a l’alumnat que es relaciona. 

Decret de 11.02.2016 Contracte menor de serveis per al manteniment i suport del 
portal de l’Oficina Virtual de Recaptació pel servei de gestió 
tributària i recaptació del Consell Comarcal del Ripollès. 

Decret de 16.02.2016 Contracte menor de serveis de consultoria per donar suport a 
l’explotació del nou sistema de liquidació directa (SILTRA) de 
la Tresoreria General de la Seguretat Social en l’aplicatiu Delta 
Nòmines. 

Decret de 16.02.2016 Aprovació del plec de clàusules i convocatòria del procediment 
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obert amb diversos criteris d’adjudicació per a la contractació 
de la pòlissa d’assegurança de protecció de riscos 
mediambientals de l’abocador comarcal Ripollès-3, any 2016. 

Decret de 17.02.2016 Acordar que l’expedició de carnets d’alberguista jove, d’adult,  
de grup, de família, d’estudiant internacional i de professor 
internacional  es realitzi a l’Oficina Jove del Ripollès, a partir 
del dia 1 de març d’enguany. 

Decret de 17.02.2016 Convalidar la contractació dels professors de l’Escola 
Comarcal de Música que es relacionen. 

Decret de 18.02.2016 Aprovar la liquidació del pressupost del Consell Comarcal del 
Ripollès corresponent a l’exercici econòmic de 2015. 

Decret de 18.02.2016 Aprovar el pagament de la certificació núm. 5 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 6.333,89 €. 

Decret de 18.02.2016 Ampliar la jornada de la professora de l’Escola Comarcal de 
Música que es relaciona, amb efectes d’1 de març d’enguany. 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
El conseller senyor Lluís López s'interessa pel Decret d’aprovació dels plecs del 
contracte de la pòlissa d’assegurança de l’abocador. 
 
El president explica l’adjudicació dels contractes de premsa. S’han adjudicat 5 
contractes dels 8 licitats. 
 
Intervé l’interventor, senyor Estanislao Rota, per explicar la liquidació del 
pressupost. 
 
 
10. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
 
Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen a 
continuació: 
 
Resolució de 13.10.2015 Aprovar l'expedient número 18/2015 de generació de crèdits 

per ingressos en la forma i contingut que es detalla. 
Resolució de 01.02.2016 Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües residuals 

de l’empresa Ventilación industrial Ind. SL a la depuradora de 
Sant Joan de les Abadesses. 

Resolució de 12.02.2016 Atorgar el permís per a la utilització del servei de neteja de 
clavegueram a l’Ajuntament de Campdevànol per a la neteja 
del clavegueram del carrer Indústria del municipi. 

Resolució de 12.02.2016 Aprovar la liquidació per a l'Ajuntament de Campdevànol, per 
la utilització del servei de camió cisterna per a la neteja del 
clavegueram del carrer Indústria del municipi. 

Resolució de 12.02.2016 Atorgar el permís per a la utilització del servei de neteja de 
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clavegueram a l’Ajuntament de Ripoll per a la neteja del 
clavegueram de l’escola Tomàs Raguer. 

Resolució de 12.02.2016 Aprovar la liquidació per a l'Ajuntament de Ripoll, per la 
utilització del servei de camió cisterna per a la neteja del 
clavegueram de l’escola Tomàs Raguer. 

Resolució de 12.02.2016 Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries 
per a la redacció del Projecte d’instal· lacions de la reforma 
del Centre Cívic el Molí. 

Resolució de 15.02.2016 Atorgar a l’empresa Somasr SA del municipi de Ripoll el 
permís per a la utilització del servei de neteja de clavegueram 
i aprovar la liquidació. 

Resolució de 15.02.2016 Atorgar al Sr. Enric Masmitjà Montes del municipi de Ripoll 
el permís per a la utilització del servei de neteja de 
clavegueram i aprovar la liquidació. 

Resolució de 16.02.2016 Atorgar al Consorci Ripollès Desenvolupament del municipi 
de Ripoll el permís per a la utilització del servei de neteja de 
clavegueram i aprovar la liquidació. 

Resolució de 18.02.2016 Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Ribes de Freser per a 
la redacció de la memòria valorada per a la signatura d’un 
conveni amb els veïns del carrer Núria, 2 per a la reducció del 
risc d’impacte de camions contra façana. 

Resolució de 18.02.2016 Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Ribes de Freser per a 
la redacció de la memòria valorada per a la urbanització de 
vorera del carrer Nostra Senyora de Gràcia. 

Resolució de 18.02.2016 Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Ribes de Freser per a 
la redacció de la memòria valorada per a la construcció d’una 
vorera en un tram urbà N-152 PK 130+675m i 130+710m, 
costat esquerra. 

Resolució de 19.02.2016 Procedir a executar la comptabilitat de l’expedient de 
modificació del pressupost per incorporació dels romanents 
de crèdit de despeses i ingressos que es detallen. 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
11. PRECS I PREGUNTES 
 
No hi ha. 
 
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 


