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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 06/2016 
 
 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts 15 de març de 2016 
Hora d’inici: 19.05 hores 
Hora d’acabament: 19.40 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. Proposta de compareixença al recurs contenciós administratiu número 

282/2015, interposat per l’Associació de propietaris de finques rústiques de la 
Vall de Camprodon contra la declaració del Parc natural de les capçaleres del 
Ter i del Freser i Serra de Cavallera del Departament de Territori i 
Sostenibilitat. 

3. Pròrroga del contracte de concessió del servei públic de recollida de residus 
municipals i altres prestacions. 



 2 

4. Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i l'Ajuntament de 
Ripoll per la cessió d’un despatx a l’Oficina Jove del Ripollès per les tècniques 
compartides de joventut. 

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

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

7. Aprovació del conveni marc de col· laboració entre Consell Comarcal del 
Ripollès i la Universitat de Girona per a la realització de pràctiques 
acadèmiques externes. 

8. Devolució d’avals i fiances: 
8.1 Devolució de fiança a l’empresa Joprada. 

9. Aprovació de factures i certificacions d’obres: 
9.1 Aprovació de factures. 

10. Mocions d’urgència: 
Control de l’Acció de Govern 

11. Donar compte dels decrets de Presidència. 
12. Donar compte de les resolucions de Gerència. 
13. 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 1 de març de 
2016, sense cap esmena. 
 
 
2. PROPOSTA D’ACORD DE COMPAREIXENÇA EN EL RECURS 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 282/2015,  INTERPOSAT  PER 
L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS DE FINQUES RÚSTIQUES DE  LA 
VALL DE CAMPRODON CONTRA LA DECLARACIÓ DEL PARC 
NATURAL DE LES CAPÇALERES DEL TER I DEL FRESER I SE RRA 
CAVALLERA DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I 
SOSTENIBILITAT 
 
Antecedents de fet: 
 
En data de 16 de febrer de 2016, Registre d’entrada núm. 333/2016, s’ha rebut 
escrit de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, pel qual, a l'empara d'allò 
que disposa l'article 49 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa, s'emplaça aquesta corporació per 
comparèixer davant de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs contenciós administratiu 
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núm 282/2015, interposat per l'Associació de Propietaris de Finques Rústiques de 
la Vall de Camprodon, contra el Decret 211/2015, de 22 de setembre, que declara 
el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser i Serra Cavallera del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
Fonaments de Dret: 
 
I.- L’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, 
d’acord amb la redacció donada per la Llei orgànica 19/2003, de 23 de desembre 
que la modifica, estableix que la representació i defensa en judici dels ens locals 
correspondrà als lletrats adscrits als seus Serveis jurídics, excepte que designin un 
advocat col· legiat que els representi i defensi. 
 
II.- L’article 14 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, preveu que el Ple és 
l’òrgan competent per exercir accions administratives i judicials. No obstant això, 
el Ple del Consell Comarcal en la seva sessió de data 8 de setembre de 2015, va 
acordar delegar en el Consell de Govern l’exercici de les accions administratives i 
judicials que no s’exercitin per urgència. Aquest acord va ser publicat al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona núm. 186, de data 25 de setembre de 2015. 
 
 
D’acord amb l’esmentat, el Consell de Govern per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 282/2015 
interposat per l’Associació de Propietaris de Finques Rústiques de la Vall de 
Camprodon, davant de la Secció 3ra de la Sala del contenciós administratiu del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, contra el Decret 211/2015, de 22 de 
setembre, que declara el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser i Serra 
Cavallera del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Segon. Encomanar la defensa del Consell Comarcal del Ripollès a qualsevol dels 
lletrats de la corporació. 
 
Tercer. Encomanar la representació del Consell Comarcal del Ripollès en aquest 
recurs a la procuradora dels Tribunals de Barcelona, senyora Elisabeth Hernández i 
Vilagrasa. 
 
Quart. Facultar el president per formalitzar escriptura d'apoderament per plets a 
favor dels procuradors del Tribunals. 
 
Cinquè. Donar compte d'aquest acord al plenari comarcal en la propera sessió que 
celebri. 
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3. PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SERVEI 
PÚBLIC DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS I ALTRES 
PRESTACIONS 
 
En data de 19 d’agost de 2002, amb efectes a partir de l’1 d’octubre de 2002 i per 
un termini d’execució i de vigència de deu anys, es va subscriure el contracte de 
concessió del servei públic de recollida de residus municipals i altres prestacions, 
entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’empresa VIGFA RESIDUS, SL. 
 
El pacte segon del contracte subscrit, així com l'article 10 del plec regulador de la 
contractació relatius al termini de vigència de la concessió, estableixen que el 
contracte serà prorrogable expressament per períodes de 6 mesos fins a un màxim 
de 2 anys. Únicament en casos de necessitat causada per l’interès públic del servei, 
podrà prorrogar-se la concessió fins a 2 anys més, sens perjudici d’allò que resulti 
del principi d’equilibri financer del contracte. Així mateix, serà obligatòria pel 
contractista una pròrroga de 6 mesos si no ha estat formalitzada una nova 
adjudicació del servei abans de la finalització del termini contractual o de les seves 
pròrrogues;  
 
En data 10 de març de 2016, la cap de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat ha emès 
una proposta sobre la necessitat d’executar la pròrroga del contracte de concessió 
del servei públic de recollida de residus municipals i altres prestacions per 6 mesos 
més. 
 
Avala la necessitat de pròrroga d'aquest contracte el fet que, un cop s’ha determinat 
el servei i la modalitat de recollida d’escombraries que volen cadascun dels 
ajuntaments de la comarca, s’està treballant en la redacció dels nous plecs 
reguladors de la contractació. 
 
Vistos els informes  d'Intervenció, de Secretaria i de la tècnica de Medi Ambient 
que consten a l’expedient; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple, en sessió 
celebrada en data 8 de setembre de 2015 i publicades al BOP de Girona núm. 186, 
de 25 de setembre de 2015, 
 
 
D’acord amb l’esmentat, el Consell de Govern per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Prorrogar pel termini de sis mesos el contracte de concessió del servei 
públic de recollida de residus municipals i altres prestacions, fins el dia 1 d’octubre 
de 2016. 
 
Segon. Comunicar l’acord al concessionari i fer-li palès que contra el mateix podrà 
presentar recurs de reposició davant el Ple en el termini d'un mes comptat des de 
l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, o bé recurs contenciós administratiu 
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davant la sala contenciosa del Jutjat del Contenciós de Girona en el termini de dos 
mesos comptats també des de l'endemà de la recepció d'aquest acord. 
 
 
4. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
RIPOLLÈS I L'AJUNTAMENT DE RIPOLL PER LA CESSIÓ D’U N 
DESPATX A L’OFICINA JOVE DEL RIPOLLÈS PER LES TÈCNI QUES 
COMPARTIDES DE JOVENTUT 
 
Vista la minuta del conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament 
de Ripoll per a la cessió d’un despatx a l’Oficina Jove del Ripollès per a les 
tècniques compartides de joventut; 
 
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 Ripoll per a la 
cessió d’un despatx a l’Oficina Jove del Ripollès per a les tècniques compartides de 
joventut, el qual és del contingut literal següent:  
 
“ CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L'AJUNTAMENT DE 
RIPOLL PER LA CESSIÓ D’UN DESPATX A L’OFICINA JOVE DEL RIPOLLÈS PER LES 
TÈCNIQUES COMPARTIDES DE JOVENTUT. 
 
Ripoll, ..... de març  de 2016 
 
Artículo I. 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 2016,  assistit per la secretària accidental de la 
corporació, senyora Marta Arxé i Llagostera 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 2016, 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, 
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Artículo II. M A N I F E S T E N: 
 
I.- La Subàrea de Joventut del Consell Comarcal del Ripollès compta amb la tècnica de 
Joventut comarcal i les dues tècniques de Joventut compartides. Des del 21 de maig de 2015, 
també disposa d’una tècnica que fa les tasques d’impulsora del programa de Garantia 
Juvenil. El personal de la Subàrea de Joventut té el seu lloc de treball a la seu del Consell 
Comarcal del Ripollès. Així mateix, la informadora juvenil, contractada des del dia 2 de juny 
de 2014, duu a terme la seva activitat, en règim de dedicació de 18,75 hores / setmanals, des 
de l’Oficina Jove del Ripollès.  
 
II.- La Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut crea la Xarxa Nacional 
d’Emancipació Juvenil, i per al seu desplegament al territori, la Direcció General de Joventut 
preveu disposar de les Oficines Joves com a eina capaç de gestionar la complexitat i la 
diversitat de les polítiques de joventut arreu del territori, amb criteris d’interinstitucionalitat i 
interdepartamentalitat, i amb l’objectiu que esdevinguin el referent per als i les joves, oferint-
los l’atenció integral necessària per al seu desenvolupament personal i social, i contribuir, de 
manera decidida, al seu procés d’emancipació. 
 
En data 18 d’octubre de 2014, va iniciar l’activitat l’Oficina Jove del Ripollès, que s’ubica al 
carrer de les Vinyes, número 6, del municipi de Ripoll. El personal de l’Oficina desenvolupa, 
en l’àmbit territorial de referència d’aquesta, accions descentralitzades en informació juvenil 
(com són canals de comunicació, accions formatives, producció, tractament, elaboració i 
edició de material informatiu d’abast comarcal, treball col·laboratiu, protocols d’atenció i 
derivació, etc.). 
 
III.- S’ha constatat que la seu del Consell Comarcal del Ripollès no és un lloc on els joves 
tinguin predisposició a anar-hi. Per altra banda, la relació tècnics – joves es produeix 
majoritàriament en horaris de tardes i caps de setmana, quan el Consell Comarcal del 
Ripollès està tancat. Aquests obstacles evidencien que l’Oficina Jove del Ripollès és un espai 
molt més atractiu pels joves.  
 
IV.- Les tècniques compartides de Joventut mantenen coordinacions periòdiques amb la 
tècnica de Joventut de l’Ajuntament de Ripoll, la informadora de l’Oficina Jove del Ripollès, 
així com amb la impulsora del programa de Garantia Juvenil. La ubicació conjunta permetrà 
el treball en equip i l’eficàcia en la programació d’actuacions mancomunades per a tots els 
joves de la comarca.  
 
En conseqüència, C O N V E N E N: 
 
Primer.- Objecte del conveni   
 
L'objecte d'aquest conveni és regular la cessió, per part de l’Ajuntament de Ripoll,  d’un 
despatx de l’Oficina Jove del Ripollès, carrer de les Vinyes, número 6 de Ripoll, per tal que 
les dues tècniques compartides de Joventut del Consell Comarcal del Ripollès puguin fer-ne 
ús, a fi de facilitar la coordinació, el treball en equip i la comunicació amb la resta de 
professionals en l’àmbit de la Joventut, que tenen el seu lloc de treball a l’Oficina Jove del 
Ripollès.  
 
Segon.  Obligacions de les parts. 
 
1.- L’Ajuntament de Ripoll: 
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-  Cessió sense cost d’un despatx de l’Oficina Jove del Ripollès, per tal que l’ocupin les dues 
tècniques compartides de Joventut del Consell Comarcal del Ripollès.  
 
- Assumir els costos de subministrament que es derivin d’aquesta ocupació (aigua, llum, 
calefacció, telèfon, neteja, etc.). 
2.- El Consell Comarcal: 
 
- Les dues tècniques compartides de joventut tindran el seu lloc de treball al despatx cedit per 
l’Ajuntament de Ripoll a l’Oficina Jove del Ripollès.  
 
- El Consell Comarcal del Ripollès aporta per a l’ús del seu personal, el mobiliari   que es 
descriu a continuació: 
 

- 1 taula gran  
- 5 taules petites  
- 1 armari box  
- 1 armari gran  
- 3 box petits  
- 1 armari petit de clau  
- 4 cadires  

 
Així com l’equipament informàtic següent:  
 

- 2 portàtils 
- 1 ordinador 
- 1 Impressora Làser Multifunció 
- 1 Router Mikrotik RB2011UiAS 2HnD-IN 
- 1 pack de dos telèfons inalàmbrics Gigaset A220 Duo 
- 3 kits de teclat i ratolí 
- Ús del propi servidor del Consell Comarcal del Ripollès.  

 
Aquest material és propietat del Consell Comarcal del Ripollès, de tal manera que li serà 
retornat en finalitzar la vigència d’aquest conveni.  
 
- El Consell Comarcal del Ripollès facilitarà al seu personal i assumirà el cost del material 
d’oficina que requereixi (paper, recanvi de tinta, bolígrafs, etc.). 
 
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. No obstant això, el trasllat efectiu de les dues tècniques 
compartides de Joventut es produeix en data 15 de febrer de 2016. 
 
Quart. Formes d'extinció 
 
Les causes de resolució d'aquest conveni seran: 
 

− Per comú acord de les parts 
− Per incompliment per part d'alguna de les parts subscrivents, de les obligacions que 

es deriven d'aquest conveni. 
− Per qualsevol altra de les causes legalment establertes. 
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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. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura del conveni. 
 
 
5. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL  
RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER 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 Ribes de Freser 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 Ribes de Freser per 
a la realització de les activitats de “Gaudeix tot l’any al Ripollès”, el qual és del 
contingut literal següent:  
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“ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER 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 MARC PRAT I ARREY, alcalde-president de l’Ajuntament de Ribes de 
Freser,  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. 
 
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 Ribes de Freser 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. 
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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 Ribes de Freser, 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 Ribes de Freser 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 el 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 Ribes de Freser. 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 Ribes de Freser, 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. 
 
 
6. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE RIPOLL PER A LA REALITZA CIÓ 
DE LES ACTIVITATS GAUDEIX TOT L’ANY AL RIPOLLÈS 
 
Vista la minuta del conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament 
de Ripoll 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 Ripoll 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 RIPOLL PER A LA REALITZA CIÓ 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 JORDI MUNELL I GARCIA, 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, expressament facultat per aquest acte per acord de Junta de Govern Local de data  
......................, assistit pel secretari de la Corporació, senyor Lluís Muñoz i Lloret. 
 
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”. 
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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 Ripoll 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 Ripoll, 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 Ripoll contribuirà al finançament de les quatre sortides anuals 
programades dins del projecte Gaudeix tot l’any al Ripollès 2016, amb l’import de 1.000 €.  
 
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 Ripoll. 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 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. 
 
 
7. APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I LA UNIVERSITAT DE 
GIRONA PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQU ES 
EXTERNES 
 
Vista la minuta del conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i la Universitat 
de Girona per a la realització de pràctiques acadèmiques externes; 
 
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 Universitat de Girona per a la 
realització de pràctiques acadèmiques externes, el qual és del contingut literal 
següent:  
 

“ CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE CONSELL COMARCAL DEL 
RIPOLLÈS I LA UNIVERSITAT DE GIRONA PER A LA REALITZACIÓ DE 
PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES 

 
REUNITS: 

D'una part, el Sr. Joan Manso i Bosoms, amb DNI núm. {DNI_ REPRESENTANT_LEGAL }, 
President del Consell Comarcal del Ripollès, amb NIF  P6700004B i amb seu al carrer 
Progrés número 22 de Ripoll, que actua en nom i representació d'aquesta entitat. 

I d’una altra part, el Dr. Sergi Bonet i Marull, Rector Magnífic de la Universitat de Girona 
(UdG), que actua en nom i representació d’aquesta universitat, tal com estableix el Decret 
259/2013, de 3 de desembre, de nomenament del rector de la Universitat de Girona (DOGC 
núm. 6516, de 5 de desembre de 2013), i de conformitat amb el que estableixen els articles 93 
i 97 dels Estatuts de la Universitat de Girona, aprovats per Acord GOV/94/2011, de 7 de juny 
(DOGC núm. 5897, de 9 de juny de 2011), amb seu a Girona, plaça de Sant Domènec, núm.3, 
17071, i NIF Q-6750002 E. 

Les parts es reconeixen recíprocament capacitat legal suficient per a aquest acte, i 

MANIFESTEN 
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I. En l’actualitat, la Universitat imparteix diferents disciplines universitàries, els plans 
d’estudis de les quals preveuen la possibilitat que els estudiants facin un període de pràctiques 
en institucions i empreses, ja sigui amb caràcter optatiu o obligatori. Tanmateix, els 
estudiants poden dur a terme pràctiques externes més enllà de les previstes en els plans 
d’estudi, són les anomenades pràctiques extracurriculars. 

II. La formació pràctica externa de l’alumnat de la Universitat de Girona està regulada per la 
Normativa de pràctiques acadèmiques externes de graus i màsters, aprovada pel Consell de 
Govern en la sessió ordinària núm. 8/12, de 20 de desembre de 2012, que en defineix les 
modalitats curriculars i extracurriculars, així com el requisit d’inclusió en el suplement 
europeu del títol. 

III. Igualment és d’aplicació el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix 
l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i és aplicable l’Estatut de l’estudiant 
universitari aprovat pel Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre, i tota la normativa vigent 
que sigui d’aplicació.  

IV. Ambdues parts, amb voluntat d’intensificar les relacions entre el món universitari i la 
realitat professional, volen col·laborar en el camp de la formació teòrica i pràctica dels 
estudiants, i per aquest motiu acorden que la millor manera de materialitzar la cooperació 
mútua és formalitzar un conveni de col·laboració acadèmica amb l’objectiu que l’estudiant 
desenvolupi de manera pràctica els coneixements que adquireix a la Universitat, i en aquest 
sentit les parts interessades es reconeixen mútuament la capacitat suficient per vincular-se, i 
acorden l’atorgament d’aquest conveni de col·laboració de conformitat amb els següents 

ACORDS 

Primer. Objecte 

Aquest acord té per objecte establir un marc de col·laboració entre les parts signants, a fi de 
dur a terme conjuntament la formació pràctica externa de l’estudiant en els camps dels estudis 
oficials que ofereix la Universitat de Girona, tal com es determina en els plans d’estudis 
respectius. 

Segon. Formalització 

Aquesta col·laboració es materialitzarà mitjançant la signatura d’un conveni de cooperació 
educativa individual, d’acord amb el model que s’annexa, entre l’estudiant, la institució 
receptora i la Universitat de Girona. 

La institució receptora identificarà a la UdG la persona que signarà els convenis a què fa 
referència el paràgraf anterior. Per part de la UdG correspondrà signar aquests convenis al 
degà o director del centre responsable de l’estudi des del qual l’estudiant desenvolupi la 
pràctica. El degà podrà delegar aquesta signatura en el tutor acadèmic responsable de les 
pràctiques externes del conveni. 

Tercer. Naturalesa de les pràctiques 

La relació que s’estableix entre l’estudiant i el Consell Comarcal del Ripollès és estrictament 
acadèmica i no laboral. En el cas que en acabar les pràctiques l’estudiant s’incorpori a la 
plantilla de l’empresa, el temps d’estança no es computa a l’efecte d’antiguitat, ni l’eximeix 
de la realització del període de prova, excepte en el supòsit que en el conveni col·lectiu 
aplicable estigués expressament estipulat. 
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Quart. Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès 

El Consell Comarcal del Ripollès es compromet a facilitar la realització de les pràctiques en 
la seva entitat. Alhora, el personal del Consell Comarcal del Ripollès ha de vetllar per 
garantir una actitud formativa envers els estudiants que estiguin en període de pràctiques. 

Als estudiants en pràctiques se’ls nomena un tutor, per part de Consell Comarcal del Ripollès, 
encarregat de programar, coordinar i supervisar el desenvolupament de les pràctiques. 

Cinquè. Obligacions de la Universitat de Girona 

La Universitat de Girona nomenarà un tutor acadèmic, que tindrà la responsabilitat de fer el 
seguiment de les pràctiques, i sobre les altres qüestions que es determinin en la normativa. 

Sisè. Obligacions de l’estudiant 

L’estudiant té les obligacions i els drets que s’expliciten en el conveni de cooperació 
educativa que s’annexa. 

Setè. Resolució anticipada dels convenis de cooperació educativa 

El conveni preveurà la resolució anticipada per incompliment de les obligacions per alguna 
de les parts. 

Vuitè. Assegurança i responsabilitat civil dels estudiants 

Els estudiants en pràctiques estaran coberts per l’assegurança escolar obligatòria que la 
Universitat subscriu de manera automàtica en matricular-se o, en el cas que estiguin exclosos 
per edat, per l’assegurança voluntària d’accidents requerida als estudiants participants en 
pràctiques externes. 

Alhora, la Universitat té contractada una pòlissa de responsabilitat civil per tal de cobrir les 
contingències que se suscitin com a conseqüència de la realització de les pràctiques 
esmentades. 

Si les condicions de l’entitat o del lloc de treball requereixen altres cobertures, aquestes seran 
assumides pel Consell Comarcal del Ripollès i s’explicitaran en el conveni de cooperació 
educativa. 

Novè. Durada del conveni 

La durada d’aquest conveni s’estableix per un període d’un any, a partir de la data de la seva 
signatura. 

S’entén tàcitament prorrogat per un altre any, i així successivament, en cas que no es 
produeixi, per qualsevol de les dues parts, la comunicació per escrit en sentit contrari, amb un 
mínim de 3 mesos d’antelació a l’expiració. 

En qualsevol cas, la finalització d’aquest acord no afecta la vigència dels convenis de 
cooperació educativa signats a l’empara seva. 
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Desè. Extinció 

El conveni s’extingeix per l’expiració del termini convingut. 
 
Les causes de rescissió del conveni poden ser les següents: 

• Per mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
• Per la impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment a 

l’objecte d’aquest conveni. 
• Per l’incompliment greu per qualsevol de les parts de les obligacions previstes al 

conveni. 
• Per la denúncia d’una de les parts, feta amb un mínim de 3 mesos d’anticipació. 

Els estudiants que estiguin duent a terme les pràctiques en el moment de l’extinció acabaran 
el període de pràctiques. 
 
I perquè així consti, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni per 
duplicat i a un únic efecte, en el lloc i la data esmentats més avall.” 
 
Segon. Comunicar aquest acord a la Universitat de Girona, 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. 
 
 
8. DEVOLUCIÓ D’AVALS I FIANCES 
 
8.1. DEVOLUCIÓ DE FIANÇA A L’EMPRESA CONSTRUCCIONS 
JOPRADA, S.L. 
 
Vista la sol· licitud presentada per l’empresa CONSTRUCCIONS JOPRADA, S.L., 
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 “Millores en 
l’estabulació, exteriors i en la línia de vaquí en un escorxador de bestiar, vaquí, 
oví i porcí”; 
 
Atès l’informe emès per la cap de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la 
corporació, senyora Elisabet Muntadas i Castellà, en data 8 de març de 2016, en el 
qual s’informa favorablement sobre el retorn de l’import en metàl· lic de 151,94 € 
(cent cinquanta-un euros amb noranta-quatre cèntims), dipositats per l’empresa 
CONSTRUCCIONS JOPRADA, S.L., en concepte de garantia complementària del 
contracte a dalt esmentat; 
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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, 
 
D’acord amb l’esmentat, el Consell de Govern per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Retornar a l’empresa CONSTRUCCIONS JOPRADA, S.L. la fiança en 
metàl· lic per un import de 151,94 € (cent cinquanta-un euros amb noranta-
quatre cèntims), dipositada en concepte de garantia complementària del contracte 
de l’obra “Millores en l’estabulació, exteriors i en la línia de vaquí en un 
escorxador de bestiar, vaquí, oví i porcí”. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’interessat i a Intervenció, a l’efecte 
corresponent. 
 
 
9. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
9.1. 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: 
 
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 
18.02.16 

ADO 1.011,56 
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Proveïdor Concepte Indicador Import Euros 
(IVA inclòs) 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Abonaments transport demanda ADO -3.129,50 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Abonaments transport demanda ADO -6.069,05 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
25.02.16 

ADO 1.038,43 

TRANSPORTS MIR, SA 
Transport demanda Vall de Ribes, 
mes de febrer 

ADO 242,65 

TRANSPORTS MIR, SA 
Transport demanda Vall de Ribes, 
mes de febrer 

ADO 275,04 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Ripoll, mes de 
gener 

ADO 43.711,45 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Ribes de Freser, 
mes de gener 

ADO 13.522,04 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Sant Pau, mes 
de gener 

ADO 3.634,24 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Planoles, mes de 
gener 

ADO 1.028,80 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Toses, mes de 
gener 

ADO 596,75 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Núria, mes de 
gener 

ADO 2.764,49 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Setcases, mes de 
gener 

ADO 729,74 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Sant Joan, mes 
de gener 

ADO 9.302,26 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Camprodon, 
mes de gener 

ADO 7.538,71 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida selectiva mes de febrer ADO 22.327,78 

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

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-10, mes de febrer O 2.681,64 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-11, mes de febrer O 6.629,10 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-13, mes de febrer O 2.373,76 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-14, mes de febrer O 3.561,06 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-15, mes de febrer O 2.110,30 
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Proveïdor Concepte Indicador Import Euros 
(IVA inclòs) 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-16, mes de febrer O 3.736,78 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-18, mes de febrer O 2.955,49 

TRANSPORTS MIR, SA 
Reforç demanda Ribes-Ripoll, mes de 
febrer 

O 7.933,40 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

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

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-2, mes de febrer O 5.293,37 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

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

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

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

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

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

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

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

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-9, mes de febrer O 3.340,94 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

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

LIMPIEZAS DEYSE, SL Neteja CCR, mes de febrer O 2.209,19 

 
Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a 
l’efecte corresponent. 
 
 
10. MOCIONS D’URGÈNCIA. 
 
No se'n presenten. 
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CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 
11. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
Es dóna compte dels Decrets dictats per la Presidència que es detallen a 
continuació: 
 
Decret de 22.02.2016 Autoritzar l’adscripció temporal, del funcionari de carrera de la 

corporació que es relaciona, als Serveis Territorials del 
Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge a Girona. 

Decret de 26.02.2016 Requeriment de documentació perceptiva a l’adjudicació del 
procediment negociat sense publicitat del contracte de serveis 
del Consell Comarcal del Ripollès per a la inserció de publicitat 
i monogràfics de contingut informatiu d’nterès general en 
mitjans de comunicació de televisió. Lot A. 

Decret de 26.02.2016 Requeriment de documentació perceptiva a l’adjudicació del 
procediment negociat sense publicitat del contracte de serveis 
del Consell Comarcal del Ripollès per a la inserció de publicitat 
a la ràdio. Lot A. 

Decret de 26.02.2016 Requeriment de documentació perceptiva a l’adjudicació del 
procediment negociat sense publicitat del contracte de serveis 
del Consell Comarcal del Ripollès per a la inserció de publicitat 
a la ràdio. Lot B. 

Decret de 26.02.2016 Requeriment de documentació perceptiva a l’adjudicació del 
procediment negociat sense publicitat del contracte de serveis 
del Consell Comarcal del Ripollès per a la inserció de publicitat 
en mitjans de comunicació de premsa escrita. Lot A. 

Decret de 26.02.2016 Requeriment de documentació perceptiva a l’adjudicació del 
procediment negociat sense publicitat del contracte de serveis 
del Consell Comarcal del Ripollès per a la inserció de publicitat 
en mitjans de comunicació digitals. Lot A 

Decret de 29.02.2016 Aprovació de les bases reguladores del procés selectiu per a la 
contractació en règim laboral temporal d’un/a tècnic/a de grau 
mig en comunicació i informació i convocatòria del procés 
selectiu. 

Decret de 29.02.2016 Donar per favorable la inspecció biennal de l’alberg de 
Joventut la Farga del municipi de Queralbs. 

Decret de 29.02.2016 Sol·licitar al Consorci AOC l’alta del servei d’accés al Registro 
Central de Penados del Ministerio de Justicia del Gobierno de 
España. 

Decret de 29.02.2016 Adjudicació del procediment negociat sense publicitat del 
contracte de serveis del Consell Comarcal del Ripollès per a la 
inserció de publicitat i monogràfics de contingut informatiu 
d’nterès general en mitjans de comunicació de televisió. Lot A. 
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Decret de 29.02.2016 Adjudicació del procediment negociat sense publicitat del 
contracte de serveis del Consell Comarcal del Ripollès per a la 
inserció de publicitat a la ràdio. Lot A. 

Decret de 29.02.2016 Adjudicació del procediment negociat sense publicitat del 
contracte de serveis del Consell Comarcal del Ripollès per a la 
inserció de publicitat en mitjans de comunicació de premsa 
escrita. Lot A. 

Decret de 29.02.2016 Adjudicació del procediment negociat sense publicitat del 
contracte de serveis del Consell Comarcal del Ripollès per a la 
inserció de publicitat en mitjans de comunicació digitals. Lot 
A. 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
12. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
 
Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen a 
continuació: 
 
Resolució de 03.02.2016 Aprovar l'expedient número 1/2015 de modificació del 

pressupost per al 2016, mitjançant transferència de crèdits en 
la forma i contingut que es detalla. 

Resolució de 18.02.2016 Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Ribes de Freser de la 
redacció de la memòria valorada de la modificació núm. 2 del 
POUP de la Vall de Ribes. 

Resolució de 22.02.2016 Atorgar a l’empresa Comforsa-3 una pròrroga d’un mes per a 
tramitar el permís d’abocament d’aigües residuals. 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
13. PRECS I PREGUNTES 
 
1.- El president repassa els punts inclosos a l'ordre del dia de la sessió plenària que 
s'ha de celebrar avui. Destaca la liquidació del pressupost, la modificació 
pressupostària i l'aprovació de les bases dels ajuts de menjador escolar. Puntualitza 
que es manté l'ajut als alumnes de Beget i Salarsa, atès que aquests nuclis es troben 
a més de 9 Kms del centre escolar. 
 
També comenta les dues modificacions previstes de la relació de llocs de treball de 
la corporació. 
 
El president comenta la jubilació de la senyora Pilar Font i l'adhesió a la Declaració 
Universal d'Arxius que es passa a petició de l'arxiver comarcal senyor Josep Ribas. 
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2. El president informa que el dia 8 d'abril està prevista la visita a la comarca de la 
consellera de Governació senyora Meritxell Borràs. Està previst que se celebri un 
dinar amb tots els alcaldes, previsiblement a la Solana, que cadascú s'haurà de 
pagar. Cal que prèviament es facin arribar les preguntes que es volen adreçar a la 
consellera. Es visitaran 5 ajuntaments per atendre qüestions concretes. S'ha intentat 
cobrir totes les valls i ideologies polítiques. Aprofitaran la visita per inaugurar la 
Sala Polivalent de Les Llosses. 
 
3. El president informa que la Diputació va traient subvencions. Avui s'acaba el 
termini de sol· licitud de la de Camins i la setmana vinent s'acabarà la subvenció de 
patrimoni local (BCIL). Ahir va sortir la convocatòria de la subvenció FEDER. La 
Diputació de Girona presentarà projectes propis en els eixos 4 i 6 i els ajuntaments 
s'hi podran adherir. Sortirà la convocatòria en breu i els ajuntaments podran 
lliurement decidir si concorren a la convocatòria, amb el benentès que el 50% 
l'aportarà FEDER, el 25 % la Diputació i el 25 % restant els municipis. No s'ha 
aconseguit que la coordinació s'atribuís als consells comarcals. L'opció possible a 
nivell comarcal seria presentar un projecte a nivell d'espais naturals. El Consell 
Comarcal impulsarà un projecte FEDER de turisme natural. Recorda que els 
ajuntaments hauran d'avançar el 100% del finançament. Es farà una reunió amb 
tots els ajuntaments perquè tothom tingui tota la informació necessària.  
 
El conseller senyor Josep Coma demana si al FEDER del Parc s'hi podran sumar 
municipis que no estan inclosos al Parc. 
 
El president contesta que sí, sempre que aportin el finançament requerit. La 
Diputació demanarà la cessió del patrimoni municipal durant un mínim de 5 anys. 
 
Recorda que el termini acaba el 15.6.16. 
 
4.El president també comenta el Consell d'Alcaldes celebrat per debatre el futur del 
Consorci Ripollès Desenvolupament. Explica que va ser una reunió llarga de més 
de 3 hores. Es van exposar diferents posicions. Entre 10 i 11 alcaldes defensaven la 
dissolució del Consorci, uns 5 o 6 defensaven la continuïtat i uns 2 ajuntaments no 
es van acabar de pronunciar. No es va acabar votant, es va optar per aixecar la 
reunió i emplaçar-se a una nova reunió en què prendre la decisió. 
 
Vol puntualitzar que la Presidència del Consell Comarcal només es fa responsable 
de les declaracions que faci la pròpia Presidència, no les que facin representants 
d'altres ens. Tampoc es pot responsabilitzar de la informació transmesa per altres 
persones, es tractava d'una reunió a porta tancada. Davant de les publicacions 
d'aquests dies creu que és important abaixar el to. 
 
Recorda que s'haurà de celebrar, a part d'aquesta reunió del Consell d'Alcaldes 
monogràfica del Consorci, una sessió ordinària en què bàsicament hi haurà les 
intervencions pendents de diferents persones. 
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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 


