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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 05/2017 
 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts 7 de març de 2017 
Hora d’inici: 19:15 hores 
Hora d’acabament: 20:15 hores 
Règim de la sessió: Ordinària 
 
Assistents: President:  Sr. Joan Manso i Bosoms 

 
   Sr. Eudald Picas i Mitjavila 
 Vicepresidents:  Sra. Immaculada Constans i Ruiz  
   Sr. Josep Coma i Guitart 
   
 Consellers:  Sr. Joan Albamonte i Ventayol 
   Sra. Mònica Bonsoms i Pastoret 
   Sr. Josep Estragués i Bonada 
   Sra. Dolors Cambras i Saqués  
   Sr. Enric Gràcia i Barba 
   Sr. Jordi Caparrós i Marcé  
   Sr. Luis López i Lafuente 
   
 Gerent:  Sr. Jordi Moner i Caner 
   
 Interventora:  Sra. Montserrat Miarons i Serra 
   
 Secretària accidental:  Sra. Marta Arxé i Llagostera 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Aprovació de l’Addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell 

Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Llanars per a la contribució al 
cofinançament del servei de joventut, any 2017, consistent en l’Annex 3, 
Gaudeix tot l’any. 

3. Aprovació de factures i certificacions d’obres: 
3.1. Aprovació de factures. 

4. Mocions d’urgències: 
4.1. Modificació del contracte de servei de menjador de les escoles rurals de 

la comarca del Ripollès 
 

Control de l’Acció de Govern 
 

5. Donar compte dels decrets de Presidència. 
6. Donar compte de les resolucions de Gerència. 
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7. Precs i preguntes. 
 
El president obre la sessió i es tracta el punt 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 21 de febrer 
de 2017, sense cap esmena. 
 
 
2. APROVACIÓ DE L’ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT 
DE LLANARS PER A LA CONTRIBUCIÓ AL COFINANÇAMENT DEL 
SERVEI DE JOVENTUT COMARCAL, ANY 2017, CONSISTENT EN 
L’ANNEX 3, GAUDEIX TOT L’ANY 
 
El Consell de Govern, en la seva sessió de data 7 de març de 2017 va aprovar el 
conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès i  l’Ajuntament de 
Llanars per a la contribució al cofinançament del servei de joventut comarcal, any 
2017, 
 
En data 21 de febrer de 2017, l’Ajuntament de Llanars sol·licita la prestació del 
servei “Gaudeix tot l’any”, en la modalitat de 4 places, per cada sortida. 
 
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, 
 
El Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords següents: 
 
Primer. Aprovar l’addenda al conveni a subscriure amb l’Ajuntament de Llanars 
per a la contribució al cofinançament del servei de joventut comarcal, any 2017, 
consistent en l’Annex 3, Gaudeix tot l’any, el qual és del contingut literal següent: 
 
“ADDENDA AL CONVENI DE COL∙LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE LLANARS PER A LA CONTRIBUCIÓ AL 
COFINANÇAMENT DEL SERVEI DE JOVENTUT COMARCAL, ANY 2017, CONSISTENT EN 
L’ANNEX 3 GAUDEIX TOT L’ANY 
 
Ripoll, ___ d______ de 2017 
 
Annex 3: Gaudeix tot l’any. 
 
Primer.- Objecte 
 
Oferir activitats d’oci alternatiu als joves d’entre 12 i 17 anys, durant tot l’any, mitjançant 4 sortides 
anuals. Aquestes sortides han d’afavorir hàbits saludables, la interrelació de joves del territori i 
l’apropament a ofertes lúdiques difícils de trobar a la comarca, a un cost més baix. 
 
Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès. 
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2.1. Contractar l’empresa de transport, mitjançant el procediment que legalment correspongui. 
2.2. Contractar una assegurança de lleure que doni cobertura a les activitats.  
2.3. Difondre el projecte a les xarxes socials i mitjans de comunicació al seu abast. 
2.4. Promoure el disseny i l’execució d’accions mancomunades entre els municipis que participen 
d’aquest servei.  
 
Tercer.- Obligacions de l’ajuntament.  
 
3.1. Recollir, en cas que es presentin a l’Ajuntament, les inscripcions dels joves que vulguin gaudir de 
les activitats, i fer-les arribar al tècnic de joventut 
3.2. Aportar la quantitat econòmica acordada en concepte de cost del servei.  
3.3 Fer difusió del projecte a les xarxes socials i mitjans de comunicació al seu abast. 
 
Quart.- Funcions del/de la tècnic/a de joventut comarcal 
 
4.1. Treballar conjuntament amb el personal que presta serveis de joventut a la comarca i els càrrecs 
electes municipals amb competències en aquesta matèria, per definir i valorar les tasques necessàries a 
realitzar al llarg de tot el projecte:  
- Selecció de les activitats, informació prèvia i contractació.  
- Redacció dels fulls d’inscripcions i  disseny de la cartellera. 
4.2.Redactar les bases per als preus públics i projecte.  
4.3. Encarregar-se de la difusió del projecte a les xarxes socials i mitjans de comunicació al seu abast.  
4.4. Assessorar als joves que ho sol∙licitin. 
4.5. Inscriure els joves que ho sol∙licitin i fer el seu seguiment (reclamació de documentació, informació 
específica sobre l’activitat, etc.) 
4.6. Acompanyar i supervisar els joves durant l’activitat. 
 
Cinquè.- Pagament 
 
L’ajuntament de Llanars pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de cent euros (100 €), en 
concepte de:   
 

 Projecte Gaudeix tot l’any: disposició de 4 places pels seus joves.” 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Llanars, a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a l’àrea de Serveis a les 
persones de la corporació, juntament amb una còpia dels convenis. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura del conveni. 
 
 
3. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
3.1. 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 
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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, 
 
El Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords següents: 
 
Primer. Autoritzar, disposar i/o reconèixer les despeses que es detallen en la relació 
comptable de factures corresponents al gener-febrer del 2017, adjunta, amb càrrec a 
les diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses del pressupost 
vigent:  
 
Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a 
l’efecte corresponent. 
 
 
4. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
El president comenta la necessitat d’incloure una proposta que no pot esperar a la 
celebració de la propera sessió del Consell de Govern. Es tracta de la modificació 
del contracte de servei de menjador de les escoles rurals de la comarca del Ripollès, 
per la incorporació immediata d’un/a monitor/a a l’escola Núria Morer i Pi de 
Planoles. 
 
Sotmesa la urgència a votació del Consell de Govern, s’acorda per unanimitat 
aprovar-la i incloure la proposta següent: 
 
4.1. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI DE MENJADOR DE 
LES ESCOLES RURALS DE LA COMARCA DEL RIPOLLÈS 
 
En data 3 de març de 2017, la cap d’àrea de Cooperació Municipal i àrea del Servei 
a les persones, ha emès un informe sobre la necessitat d’efectuar modificacions al 
contracte de menjador escolar per causa d’interès públic i pel fet que, durant el curs 
escolar 2016-2017, s’ha comprovat que per dur a terme correctament el servei de 
monitoratge s’ha d’incorporar un nou monitor/a l’escola Núria Morer i Pi de 
Planoles per prestar els seus serveis cinc dies a la setmana, de dilluns a divendres, 
durant 1,5 hores, a partir del dia 6 de març de 2017 i fins el darrer dia del curs 
2016-2017. 
 
Del contingut de l’informe abans esmentat, resulta que cal suplementar la 
retribució del concessionari en 1.384,50 € (71 dies lectius, com a màxim, 
compresos en el període que va del 6 de març al 21 de juny de 2017); 
 
Consta a l’expedient l’informe de la Secretaria que conclou que la modificació 
contractual està basada en l’interès públic i en les noves necessitats causades per tal 
de donar un millor servei als usuaris de menjador escolar respecte del previst en els 
plecs de clàusules reguladores; 
 
Hi ha consignació pressupostària a la partida 2017.44.3261.22799. 
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Atès que la causa d’aquesta modificació ja estava prevista en els plecs de clàusules 
del contracte (clàusula 21.2) i, atès allò que disposen 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. 
 
L’òrgan competent per aprovar la resolució és el Consell de Govern per delegació 
del Ple en sessió celebrada en data de 8 de setembre de 2015 i publicat al BOP de 
Girona núm. 186, de data 25 de setembre de 2015. 
 
El Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords següents: 
 
Primer. Modificar el contracte del servei de menjador de les escoles rurals 
de la comarca del Ripollès, amb la contractació, a càrrec de l’adjudicatari, 
d’un/a monitor/a addicional a l’escola Núria Morer i Pi de Planoles. La 
contractació és amb les condicions següents: 
 
- Dies: de dilluns a divendres 
- Horari de 13.30 h a 15.00 h. 
- Preu: 13 €/hora 
 
L’inici de la prestació d’aquest servei de monitoratge addicional es preveu 
que serà el dia 6 de març de 2017, fins a final de curs. 
 
Aquesta modificació té un cost total addicional de 1.384,50 € (MIL TRES-
CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS), 
IVA INCLÒS, que incrementa la retribució del contractista.  
 
Segon. Els efectes d’aquesta modificació de suplement té efectes des del 
dia 6 de març de 2017 i fins el darrer dia dels curs 2016-2017, a l’escola 
Núria Morer i Pi de Planoles. 
 
Tercer. Atorgar al senyor Marc Navarro i Moya, adjudicatari del contracte 
de servei de menjador de les escoles rurals de la comarca del Ripollès un 
període de 10 dies naturals, a comptar a partir de l’endemà de la notificació 
d’aquest acord, per formular les al·legacions que estimi pertinents, adjuntant-
li una còpia de la proposta del conveni de modificació. 
 
Quart. Si en el termini d’audiència atorgat a l’efecte, l’interessat no formula 
cap al·legació, l’acte esdevindrà definitiu i es procedirà a la signatura del 
conveni de modificació del contracte en un termini no superior a 15 dies 
hàbils. 
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CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 
5. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
Es dóna compte dels Decrets dictats per la Presidència que es detallen a 
continuació: 
 
Decret de 14.02.17 Aprovació del plec de clàusules i convocatòria del procediment 

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. 

Decret de 14.02.17 Contracte menor de servei d’autobusos per al projecte “Gaudeix 
tot l’any”. Any 2017. 

Decret de 14.02.17 Incoar expedient sancionador a l’empresa Casanova Hermanos, 
SA, per incompliment dels valors permesos pel Reglament 
regulador d’abocament d’aigües residuals a la comarca del 
Ripollès. 

Decret de 15.02.17 Proposta d’inscripció al registre d’instal·lacions juvenils de la 
Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, de 
les modificacions introduïdes per la casa de colònies Llar de 
Sant Pau de Sant Pau de Segúries. 

Decret de 15.02.17 Contracte menor de serveis per a l’edició de la guia sardanista 
del Ripollès. Any 2017. 

Decret de 16.02.17 Aprovar definitivament la nòmina del mes de gener per un 
import brut de 71.696,68 €. 

Decret de 27.02.17 Modificació de la resolució de les sol·licituds d’ajut de 
desplaçament per al curs 2016-2017 (Fase 3a). 

Decret de 28.02.17 Aprovació de les bases reguladores del procés selectiu d’un/a 
tècnic/a de joventut en règim laboral temporal d’interinitat, 
ajornada completa i constitució d’una borsa de treball. 

Decret de 01.03.17 Acceptació provisional de la subvenció de 1.065.110,76 €, per a 
l’operació Pla per a la promoció del turisme de natura al 
Ripollès, presentada en el programa FEDER. 

 
 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
6. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
 
Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen a 
continuació: 
 
Resolució de 13.02.2017 Atorgament d’un permís anual d’abocament d’aigües 

residuals amb camió cisterna a l’abocador clausurat Ripollès-
3. 

Resolució de 16.02.2017 Resolució d’atorgament d’un permís anual d’abocament 
d’aigües residuals a la depuradora de Ripoll-Campdevànol a 
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l’empresa Rodi-Metro, SL. 
Resolució de 21.02.2017 Aprovació de la liquidació per la utilització del servei de 

neteja amb camió cisterna presentada per l’Ajuntament de 
Ripoll. 

Resolució de 21.02.2017 Atorgament d’un permís puntual d’abocament d’aigües 
residuals amb camió cisterna a la Sra. Xantal Jose Riba. 

Resolució de 22.02.2017 Denegar la sol·licitud de dia d’assumptes propis a la 
treballadora de la corporació que es relaciona. 

Resolució de 24.02.2017 Ordenació de pagament de la nòmina del mes de febrer, a 
efectes del dia 25 de febrer, per import de 55.917,73 euros. 

Resolució de 24.02.2017 Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer les obligacions 
relatives a les factures agrupades en la relació F/2017/1 
d’import 30.420,74 € i que conté 58 factures, amb càrrec a les 
diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses del 
Pressupost vigent. 

Resolució de 24.02.2017 Atorgament de permís d’abocament d’un permís per a la 
utilització del servei de neteja amb camió cisterna al Sr. Genís 
Coll. 

Resolució de 24.02.2017 Atorgament d’un permís puntual d’abocament d’aigües 
residuals amb camió cisterna a l’Ajuntament de Molló. 
 

El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
7. PRECS I PREGUNTES 
 
El president explica els temes següents: 
 

- Ens han concedit una pròrroga d’un any més per al servei de Salarsa: Són 
8.000 €/any. Ha mantingut una reunió amb el senyor Jordi Miró, director 
general de Serveis Educatius. 

- Hi ha una mica de rebombori pel tema de la gestió del menjador escolar. Hi 
ha dos contractes que gestionem directament: Menjadors rurals i el servei 
escolar de menjador de l’escola Mare de Déu de Núria de Ribes de Freser. 
La gestió de la resta la fan les AMPES, fins el curs 17-18, i, a partir d’aquí, 
no es pot prorrogar el conveni amb les AMPES. El problema és que les 
AMPES volen fer inversió a les cuines i no poden amb un contracte a any 
vista. El Departament d’Ensenyament vol redactar un decret per tal que la 
gestió la duguin a terme directament els consells comarcals. Els presidents 
dels consells comarcals van prendre l’acord de no continuar fent la gestió 
com fins ara. El dimarts 28 es vol convocar la Comissió d’Ensenyament del 
Consell Comarcal. 

- Ahir es va fer la presentació oficial de la XOC (Xarxa Oberta de Catalunya). 
La XOC ha portat la fibra òptica pública des de Vic a Ripoll. La privada, 
Movistar, té una part feta i l’any que ve es vol ampliar. La XOC portarà la 
xarxa fins al Catllar de Ripoll i per ràdio freqüència portaran la cobertura a 
altres municipis. El Consell ha d’anar ajudant els municipis petits. 



 8 

- Hi ha a la Secretaria de Telecomunicacions una aplicació que preveu veure 
a temps real la cobertura dels municipis. 

- Van fer la presentació del FEDER a Setcases. Convocarem un Consell 
d’Alcaldes i un Ple extraordinari per treballar-ho tot una mica més. Han 
donat FEDER i han desprogramat Camprodon (300.000 € 
aproximadament).  S’ha al·legat error material. S’ha d’aprovar el projecte i 
preveure el cofinançament. 

- El president repassa els punts previstos pel Ple. 
- Hi ha una certa problemàtica al servei de Joventut: hi ha 4 persones, una ha 

sol·licitat una excedència amb efectes del dia 28 d’abril i ja s’ha convocat la 
plaça per proveir-la interinament. Una altra treballadora, la tècnica de la 
Vall del Teri està de baixa. 

 
El senyor Josep Coma explica els temes següents: 
 

- Dimarts que ve hi ha el Saló de l’Ensenyament. 
- Han sortit publicades les subvencions de la Diputació de Girona. Recomana 

que tothom estigui al cas. 
- Que tothom estigui al cas perquè si no hi ha el PAES actualitzat pot ser que 

ens deneguin la subvenció prevista del Pla a l’Acció. 
- La redacció del PAES costa aproximadament 800 €. Línia 1: 600 € vénen de 

la Diputació i 200 € restant l’Ajuntament. Línia 2. 3. 4: eficiència 
energètica. 

- Setmana que ve, dia 14 s’obren les ofertes del formigó. 
- Enquesta d’Administració electrònica: ha triomfat sol·licitud de cursos 

d’administració electrònica. Curs a Ripoll, 2 dies E-FACT, Via Oberta i 
Perfil del contractant. 

- S’han d’implantar els serveis de l’AOC al CEINR, al Consorci Benestar 
Social del Ripollès, a l’Agència de Desenvolupament del Ripollès i al 
Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès. 
 

 
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 
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