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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 07/2016 
 
 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts 5 d’abril de 2016 
Hora d’inici: 19.05 hores 
Hora d’acabament: 19.45 hores 
Règim de sessió: Ordinària 
 
 
Assistents: President: • Sr. Joan Manso i Bosoms 
   
 Vicepresidents: • Sr. Eudald Picas i Mitjavila 
  • Sr. Miquel Rovira i Comas 
  • Sra. Immaculada Constans i Ruiz 
  • Sr. Josep Coma i Guitart 
   
 Consellers: • Sr. Joan Albamonte i Ventayol 
  • Sra. Mònica Bonsoms i Pastoret 
  • Sr. Josep Estragués i Bonada 
  • Sra. Dolors Cambras i Saqués  
  • Sr. Enric Gràcia i Barba 
  • Sr. Jordi Caparrós i Marcé 
  • Sr. Luis López i Lafuente 
   
 Gerent: • Sr. Albert Puigvert i Tuneu 
   
 Secretària accidental: • Sra. Marta Arxé i Llagostera 
 
 
L’objecte de la reunió és celebrar la sessió ordinària del Consell de Govern i tractar 
els assumptes de l’ordre del dia següent: 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Pròrroga del contracte de prestació del servei de neteja de l’edifici del Consell 

Comarcal del Ripollès. 
3. Proposta d'imposició de multa a l'empresa Stone Abbey per incompliment 

contractual. 
4. Aprovació de la modificació de preus públics per a les activitats del projecte 

“Gaudeix tot l’any al Ripollès”. 
5. Ratificar el decret de 21 de març de 2016, pel qual el Consell Comarcal accepta 

la subvenció atorgada en el marc del projecte “Pima Residus2, relativa a la línia 
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d’actuació “Fomento del Compostaje”, es compromet a l’execució dels 
projectes subvencionats i a finançar la part del pressupost que no cobreix la 
subvenció atorgada. 

6. Resolució definitiva del contracte del servei de manteniment i assistència dels 
sistemes informàtics del Consell Comarcal del Ripollès i del Consorci Servei de 
Recaptació (seu a Ripoll). 

7. Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i els ajuntaments 
de Gombrèn, Molló, Ogassa, Pardines, Planoles, Sant Pau de Segúries, 
Setcases. Toses i Vilallonga de Ter per a la contractació agregada del 
manteniment informàtic, així com la implantació de l’Administració electrònica 
i serveis del Consorci AOC. 

8. Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de 
Camprodon per a la contractació agregada del manteniment informàtic, així 
com la implantació de l’Administració electrònica i serveis del Consorci AOC. 

9. Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i el Consorci 
d’Espais d’Interès Natural del Ripollès per a la contractació agregada del 
manteniment informàtic, així com la implantació de l’Administració electrònica 
i serveis del Consorci AOC. 

10. Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i el Consorci 
Ripollès Desenvolupament per a la contractació agregada del manteniment 
informàtic, així com la implantació de l’Administració electrònica i serveis del 
Consorci AOC. 

11. Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i el Consorci de 
Benestar Social del Ripollès per a la contractació agregada del manteniment 
informàtic, així com la implantació de l’Administració electrònica i serveis del 
Consorci AOC. 

12. Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i el Consorci 
Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès per a la contractació agregada del 
manteniment informàtic, així com la implantació de l’Administració electrònica 
i serveis del Consorci AOC. 

13. Aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Campdevànol el Consell 
Comarcal del Ripollès i el Consorci Ripollès Desenvolupament per a la 
contribució al finançament dels costos de  coordinació,  promoció, 
comercialització  del projecte “Xarxa de Senders Itinerànnia” i d’altres accions 
de promoció turística del Ripollès. 

14. Aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Camprodon el Consell Comarcal 
del Ripollès i el Consorci Ripollès Desenvolupament per a la contribució al 
finançament dels costos de  coordinació,  promoció, comercialització  del 
projecte “Xarxa de Senders Itinerànnia” i d’altres accions de promoció turística 
del Ripollès. 

15. Aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Llanars el Consell Comarcal del 
Ripollès i el Consorci Ripollès Desenvolupament per a la contribució al 
finançament dels costos de  coordinació,  promoció, comercialització  del 
projecte “Xarxa de Senders Itinerànnia” i d’altres accions de promoció turística 
del Ripollès. 
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16. Aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Ribes de Freser el Consell 
Comarcal del Ripollès i el Consorci Ripollès Desenvolupament per a la 
contribució al finançament dels costos de  coordinació,  promoció, 
comercialització  del projecte “Xarxa de Senders Itinerànnia” i d’altres accions 
de promoció turística del Ripollès. 

17. Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de 
Campdevànol per al desenvolupament del projecte de brigades joves. 

18. Devolució d’avals i fiances: 
8.1 Devolució de fiança a l’empresa COP Germans Marty. 

19. Aprovació de factures i certificacions d’obres: 
8.1 Aprovació de factures. 

20. Mocions d’urgència: 
20.1 Aprovació del conveni de col· laboració entre l’escola d’educadors 

Quiràlia i el Consell Comarcal del Ripollès per a la realització de les 
pràctiques d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil. 

20.2 Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i 
l’Ajuntament de Queralbs per a la contractació agregada del  manteniment 
informàtic, així com la implantació de l’Administració electrònica i 
serveis del Consorci AOC. 

 
Control de l’Acció de Govern 

 
21. Donar compte dels decrets de Presidència. 
22. Donar compte de les resolucions de Gerència. 
23. 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 15 de març de 
2016, sense cap esmena. 
 
 
2. PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE PRESTACIÓ DEL SERVEI D E 
NETEJA DE L’EDIFICI DEL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLL ÈS  
 
Vist el contracte per a la prestació del servei de neteja de l’edifici del Consell 
Comarcal del Ripollès, subscrit entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’empresa 
Limpiezas Deyse, SL, en data 2 de maig de 2013, amb un termini d’execució i de 
vigència de dos anys, prorrogables per períodes anuals fins a un màxim de 4 anys; 
 
Atès allò que disposa el pacte quart del contracte sobre la seva pròrroga; 
 



 4 

Vist l’informe de Gerència sobre la necessitat d’executar la pròrroga contemplada 
al contracte de serveis de neteja de l’edifici del Consell Comarcal del Ripollès, atès 
que les necessitats que van motivar el contracte encara perduren. 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en virtut del Decret de 
Presidència de 3 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. Prorrogar pel termini d’1 any el contracte de prestació del servei de neteja 
de l’edifici del Consell Comarcal del Ripollès, amb efectes de 2 de maig de 2016 i 
fins a 2 de maig de 2017. 
 
Segon. Que Intervenció informi sobre la disponibilitat pressupostària i Secretaria 
sobre el procediment a seguir. 
 
 
3. PROPOSTA D'IMPOSICIÓ DE MULTA A L'EMPRESA STONE ABBEY 
PER INCOMPLIMENT CONTRACTUAL 

 
Antecedents de fet: 
 
1.- En data 7 d'abril de 2014, el Consell Comarcal del Ripollès va subscriure amb 
l'empresa Stone Abbey, S.L., el contracte del servei de recollida dels gossos 
abandonats, per un termini de 3 anys, prorrogables, anualment, per dos anys més. 
 
2.- Per Acord del Consell de Govern de data 16 de febrer de 2015, s'ha resolt el 
contracte del servei de recollida de gossos abandonats a la comarca del Ripollès, 
formalitzat en data 7 d’abril de 2014, entre el Consell Comarcal del Ripollès i 
l'empresa Stone Abbey, S.L, amb efectes a partir del dia 2 de març de 2015 i pels 
motius que en aquell acord s'exposen.  
 
3.- Durant l’agost de 2015, la propietària de la gossa anomenada Niebla/Duna 
reclama contra el Consell Comarcal del Ripollès, que la gossa se li havia entregat 
sense esterilitzar, tot i que l’empresa concessionària del Refugi d’Animals li havia 
cobrat els costos d’esterilització, tal com es constata en el document fitxa 
d’adopció.Aquest fet queda provat atès que la gossa havia menstruat. 
 
4.- La gossa es va esterilitzar el dia 27 d’agost de 2015, tal com acredita el seu 
carnet sanitari, i els costos van córrer a càrrec del Consell Comarcal del Ripollès. 
En concret aquests costos, ascendeixen l’import de: 250 € en concepte 
d’esterilització, 19,80 € en concepte d’antibiòtic i 13,50 € en concepte d’anestèsia, 
més el 21 % d’IVA que ascendeix un import total de 342.79 €. 
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5.- En data 5 de novembre de 2015, la cap de l’Àrea de Medi Ambient i 
Cooperació Municipal, emet un informe dels fets i proposa la incoació d’un 
procediment sancionador per incompliment contractual i falsejament de dades a les 
fitxes facilitades al Consell Comarcal del Ripollès. 
 
L'empresa Stone Abbey, S.L., ha incorregut en la comissió de la infracció 
contractual següent: 
 
 

PLEC / 
CLÀUSULA 

DESCRIPCIÓ INFRACCIÓ 
CLASSIFICACIÓ 

INFRACCIÓ 

9.4.1.b) 

Amb caràcter previ al seu lliurament 
és obligatòria  la col· locació d'un 

microxip, l'esterilització, la 
desparasitació i la vacunació. 

Molt greu 

 
De conformitat amb la clàusula 29.2 del plec regulador de la contractació, a les 
infraccions molt greus la sanció a aplicar és de multa de 1.501 a 2.500 euros.  
 
Fonaments de Dret:  
 
I.-  Els fets dels quals és responsable directa l’empresa Stone  Abbey, S.L., que són 
constitutius d’infracció, així com la sanció que es considera procedent aplicar, és la 
següent: 
 

- Per la infracció molt greu continguda a la clàusula 9.4.1.b), consistent en no 
haver esterilitzat la gossa Niebla/Duna, amb caràcter previ a la seva 
adopció, es proposa imposar una multa de 1.501 €, en tenir en consideració 
que queda provat que s’ha incorregut en la comissió d’aquesta infracció i 
alhora s’han falsejat les dades de la fitxa d’adopció lliurada al Consell 
Comarcal del Ripollès i s’ha realitzat el cobrament del concepte 
d’esterilització sense portar-lo a terme.  

- El cost d’esterilització més l’anestèsia i antibiòtic subministrat a la gossa, 
assumit pel Consell Comarcal del Ripollès, suposa un import de 342,79 €. 

 
II. L'article 212 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei de contractes del Sector Públic (TRLCSP), disposa 
que els plecs o el document contractual podran preveure penalitats per al cas de   
compliment defectuós de la prestació o per al supòsit d'incompliment dels 
compromisos o de les condicions especials d'execució del contracte. Aquestes 
penalitats hauran de ser proporcionals a la gravetat de l'incompliment i la seva 
quantia no podrà ser superior al 10% del pressupost del contracte. 
 
III.  De conformitat amb l'apartat 8 de l'article 212 del TRLCSP, les penalitats 
s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a proposta del responsable 
del contracte si s'hagués designat, que serà immediatament executiu, i es faran 
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efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total 
o parcial, s'hagin d'abonar al contractista o sobre la garantia que, en el seu cas, 
s'hagués constituït, quan no  puguin deduir-se de les esmentades certificacions. 
 
IV.  Els articles 211 del TRLCSP i 109 a) del Reial Decret 1098/2001, de 12 
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, disposen que en els procediments que s'instrueixin per 
a la interpretació, modificació i resolució del contracte ha de donar-se audiència al 
contractista i, en el cas d'imposició de penalitats s'aplica el mateix procediment per 
analogia. 
 
V. L’òrgan competent per imposar aquestes penalitat és l'òrgan contractant. En 
aquest cas, l’òrgan competent és el Consell de Govern per acord de delegació del 
Ple, en sessió celebrada en data de 8 de setembre de 2015 i publicat al BOP núm. 
186, de data 25 de setembre de 2015. 
 
Vist el contingut dels informes tècnic i jurídic emesos. 
 
D’acord amb l’esmentat, el Consell de Govern per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Imposar a l'empresa Stone Abbey, S.L. una multa de 1.501 €, per la 
comissió de la infracció que es detalla al fonament de dret I. A més haurà d’abonar 
el cost de l’esterilització, l’anestèsia i l’antibiòtic que ascendeix a un import de 
342,79 €, resultant un import total de mil vuit-cents quaranta-tres euros amb 
setanta-nou cèntims (1.843, 79 €) 
 
Atès que el contracte es va resoldre amb efectes del dia 2 de març de 2015, la multa 
s’aplicarà sobre la garantia constituïda, en l’import de 1.392,95 € i l’empresa Stone 
Abbey, SL haurà d’abonar la diferència sobre el total de la sanció, que ascendeix 
un import de quatre-cents cinquanta euros amb vuitanta-quatre cèntims 
(450,84 €). 
 
Segon. Atorgar a l’empresa Stone Abbey, S.L. un període de 10 dies naturals, a 
comptar a partir de l’endemà de la notificació d’aquest acord, per examinar 
l'expedient i formular les al· legacions que estimi pertinents . 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a la Intervenció i a l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, a l’efecte oportú. 
 
 
4. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER  A LES 
ACTIVITATS DEL PROJECTE "GAUDEIX TOT L'ANY AL RIPOL LÈS" 
 
Vista la proposta de modificació de preus públics per a les activitats del projecte 
"Gaudeix tot l'any al Ripollès" destinat als joves de la comarca del Ripollès que hi 
vulguin participar; 
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De conformitat amb allò que determina l’article 3.1 de l’Ordenança General 
de preus públics d’aquesta Entitat,  i emès l’informe acreditatiu de cobrir-
se com a mínim els costos del servei o de l’activitat a prestar, de 
conformitat amb allò que determina l’article 44 del RDL 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprovà el Text refós de la llei reguladora de les hisendes 
locals,  

 

D’acord amb l’esmentat, el Consell de Govern per unanimitat, acorda: 
 

Primer. Establir el preus públics següents: 
 

ACTIVITAT PREU PÚBLIC 
SENSE IVA 

Port Aventura 25,00 € 
Parc aquàtic 15,00 € 
Paint ball 20,00 € 
 
Segon. Aquests preus públics entraran en vigor, si no es formulen 
reclamacions, un cop transcorreguts vint dies hàbils des de l’endemà de la 
seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona. En altre cas 
entrarà en vigor des del dia següent a l’aprovació i publicació definitiva. 
 
Tercer.  Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i Tresoreria a l’efecte 
oportú. 
 
 
5. RATIFICAR EL DECRET DE 21 DE MARÇ DE 2016, PEL QUAL EL 
CONSELL COMARCAL ACCEPTA LA SUBVENCIÓ ATORGADA 
EN EL MARC DEL PROJECTE PIMA RESIDUS, RELATIVA A LA  
LÍNIA D’ACTUACIÓ “FOMENTO DEL COMPOSTAJE”, ES 
COMPROMET A L’EXECUCIÓ DELS PROJECTES 
SUBVENCIONATS I A FINANÇAR LA PART DEL PRESSUPOST 
QUE NO COBREIX LA SUBVENCIÓ ATORGADA 
 
Vist el Decret de Presidència de data 21 de març de 2016 que es transcriu a 
continuació: 
 

“DECRET DE PRESIDÈNCIA 
 
El Consell Comarcal del Ripollès va sol·licitar una subvenció al Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, per concórrer a la convocatòria 
2015, corresponent al projecte PIMA RESIDUOS, relativa a la "Línia d'Actuació 
Fomento del Compostaje". 
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El Ministeri, de conformitat amb el "Acuerdo por el que se aprueba la distribución 
territorial correspondiente a los criterios objetivos fijados en la Conferencia 
Sectorial de Medio Ambiente celebrada el día 16 de septiembre de 2015 y 
aprobada por el Consejo de Ministros el 27 de noviembre de 2015", ha atorgat al 
Consell Comarcal del Ripollès 14.626,37 €. 
 
De l'import atorgat, 13.050,37 € són per a l'execució del Projecte de compostatge 
domèstic i comunitari de bioresidus i 1.576 € són per a l'execució del Projecte de 
recollida separada de bioresidus de grans productors. 
 
El Ple, en la seva sessió de data 8 de setembre de 2015, va acordar delegar en 
favor del president la sol·licitud de subvencions i la seva acceptació i es va 
acordar delegar en el Consell de Govern les contractacions de tot tipus que fossin 
competència del Ple, incloent l'aprovació del projecte i la despesa, Aquests acords 
foren publicats al Butlletí oficial de la província de Girona núm. 186, de data 25 
de setembre de 2015. 
 
Per tot l'exposat, RESOLC: 
 
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada i executar el Projecte de compostatge 
domèstic i comunitari de bioresidus i el Projecte de recollida separada de 
bioresidus de grans productors.  
 
Segon.- Finançar amb càrrec a la partida 2016.21.1621.6390016.01, la part del 
pressupost dels dos projectes esmentats a l'apartat Primer de la part dispositiva, 
no coberta per la subvenció atorgada, que ascendeix l'import total de 6.172,32 €. 
 
Tercer.- Ratificar aquest decret en la propera sessió del Consell de Govern que se 
celebri.” 
 
D’acord amb l’esmentat, el Consell de Govern per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Ratificar el Decret de data 21 de març de 2016, pel qual el Consell 
Comarcal accepta la subvenció atorgada en el marc del projecte PIMA 
RESIDUS, relativa a la línia d’actuació “Fomento del Compostaje”, es 
compromet a l’execució dels projectes subvencionats i a finançar la part del 
pressupost que no cobreix la subvenció atorgada. 
 
Segon. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat,  perquè en tinguin constància. 
 
 
 
 
 



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 9 

6. RESOLUCIÓ DEFINITIVA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE  
MANTENIMENT I ASSISTÈNCIA DELS SISTEMES INFORMÀTICS  DEL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I DEL CONSORCI SERVEI  DE 
RECAPTACIÓ (SEU A RIPOLL) 
 
 
Antecedents de fet: 
 
1.- En data 3 de juny de 2013 es va subscriure el contracte del servei de 
manteniment i assistència dels sistemes informàtics del Consell Comarcal del 
Ripollès i del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès (seu a Ripoll). El 
pacte quart del contracte estableix que el termini és de dos anys comptats des de la 
formalització del contracte, prorrogables per períodes anuals fins a un màxim de 4 
anys. El termini constitueix una obligació essencial del contracte. 
 
2.- En data 4 de gener de 2016 s'ha tingut accés a la Interlocutòria del Jutjat 
Mercantil 1 de Girona -dictada en data 21 de desembre de 2015 en el procediment 
concursal 1191/2015 i notificada en data 29 de desembre-, per la qual es declara a 
la Fundaciö Televall en situació de concurs voluntari. 
 
3.- Per acord adoptat pel Consell de Govern en la seva sessió de data 19 de gener 
de 2016, es va iniciar el procediment de resolució del contracte subscrit amb la 
Fundació Televall, per haver estat declarada aquesta entitat en concurs voluntari, 
per la Interlocutòria del Jutjat Mercantil 1 de Girona, dictada en el procediment 
concursal 1191/2015, en data 21 de desembre de 2015 i notificada en data 29 de 
desembre i es va atorgar a la Fundació Televall un període de 10 dies naturals per 
examinar l'expedient i formular les al· legacions que estimés pertinents. 
 
4.- Dins del termini atorgat a l'efecte, la Fundació Televall, degudament 
representada per la senyora Carolina Sainz Ruíz, en data 3 de febrer de 2016, va 
presentar un escrit pel qual sol· licitava la paralització del procediment de resolució 
contractual, atesa la voluntat de la Fundació Televall de continuar la prestació del 
servei fins a la completa resolució de l'expedient d'extinció col· lectiva dels 
treballadors de l'entitat, per tal d'evitar-los perjudicis i facilitar la continuïtat del 
servei. 
 
Fonaments de Dret:  
 
I.- L'article 223.b) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei de contractes del Sector Públic (TRLCSP), preveu 
la declaració de concurs com una causa de resolució del contracte. 
 
II.  L'article 224.2 del TRLCSP estableix que l'obertura de la fase de liquidació en 
el cas del concurs donarà sempre lloc a la resolució del contracte. 
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En la resta dels casos, com el que ens ocupa, en què s'ha declarat el concurs, però 
no s'ha obert la fase de liquidació, la resolució es podrà instar per aquella part a la 
que no li sigui imputable la circumstància que ha donat lloc al concurs. 
 
L'apartat 5 de l'article 224 especifica que en el cas del concurs i mentre no s'hagi 
produït l'obertura de la fase de liquidació, l'Administració potestativament 
continuarà el contracte, si el contractista presta les garanties suficients, a judici 
d'aquella, per a la seva execució. 
 
En el cas que ens ocupa, la Fundació Televall va deixar de prestar el servei a 
aquesta corporació en data 31 de març de 2016. 
 
III.-  D'acord amb allò que estableix l'article 100 c) del TRLCSP, la garantia 
dipositada respon de la confiscació que es pot decretar en els casos de resolució del 
contracte, d'acord amb el que estigui establert en el contracte o en el TRLCSP. 
 
Així mateix, l'apartat 4 de l'article 225 del TRLCSP estableix que en tot cas l'acord 
de resolució haurà de contenir pronunciament exprés sobre la procedència o no de 
la pèrdua, devolució o cancel· lació de la garantia que s'hagi constituït. No obstant 
això, la resolució del contracte per concurs del contractista només comportarà la 
pèrdua de la garantia en cas que el concurs es qualifiqui com a culpable. 
 
IV.  Els articles 211 del TRLCSP i 109 a) del Reial Decret 1098/2001, de 12 
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, disposen que en els procediments que s'instrueixin per 
a la interpretació, modificació i resolució del contracte ha de donar-se audiència al 
contractista. 
 
V. 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. 
 
D’acord amb l’esmentat, el Consell de Govern per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Resoldre el contracte del servei de manteniment i assistència dels sistemes 
informàtics del Consell Comarcal del Ripollès i del Consorci Servei de Recaptació 
Cerdanya Ripollès (seu a Ripoll), subscrit en data 3 de juny de 2013 amb la 
Fundació Televall, pels motius que s'exposen en aquest acord. Aquesta resolució 
tindrà efectes a partir del dia 1 d'abril de 2016. 
 
Segon. Incautar provisionalment, pel termini d'un any, la garantia definitiva 
prestada per la Fundació Televall, per respondre dels possibles perjudicis que es 
puguin  causar al Consell Comarcal del Ripollès, a causa de la resolució anticipada 
del contracte. En tot cas, la garantia s'incautarà fins a la finalització del 
procediment de liquidació concursal de la Fundació Televall.  
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Tercer. Comunicar aquest acord a l'empresa interessada, a la Intervenció i a l'Àrea 
de Cooperació municipal, Relacions institucionals i transfrontereres, Modernització 
de l'Administració i Innovació Territorial, així com al Consorci Servei Recaptació 
Cerdanya Ripollès. 
 
 
7. APROVACIÓ DELS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ ENTRE E L 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I ELS AJUNTAMENTS DE 
GOMBRÈN, MOLLÓ, OGASSA, PARDINES, PLANOLES, SANT PAU DE 
SEGÚRIES, SETCASES, TOSES I VILALLONGA DE TER PER A LA 
CONTRACTACIÓ AGREGADA DEL MANTENIMENT INFORMÀTIC, 
AIXÍ COM LA IMPLANTACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒN ICA 
I SERVEIS DEL CONSORCI AOC 
 
Vistes les minutes dels convenis entre el Consell Comarcal del Ripollès i els 
Ajuntament de Gombrèn, Molló, Ogassa, Pardines, Planoles, Sant Pau de Segúries, 
Setcases, Toses i Vilallonga de Ter, per a la contractació agregada del manteniment 
informàtic, així com la implantació de l’administració electrònica i serveis del 
Consorci AOC; 
 
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, 
 
D’acord amb l’esmentat, el Consell de Govern per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar  els convenis a subscriure amb els Ajuntament de Gombrèn, 
Molló, Ogassa, Pardines, Planoles, Sant Pau de Segúries, Setcases, Toses i 
Vilallonga de Ter, per a la contractació agregada del manteniment informàtic, així 
com la implantació de l’administració electrònica i serveis del Consorci AOC, el 
qual  és del contingut literal següent:  
 
“ CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L’ AJUNTAMENT 
[DE/D’...]/CONSORCI DE.............. PER A LA CONTRACTACIÓ AGREGADA DEL 
MANTENIMENT INFORMÀTIC, AIXÍ COM LA IMPLANTACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ 
ELECTRÒNICA I SERVEIS DEL CONSORCI AOC.  
  
Entitats que hi intervenen: 
 
El Consell Comarcal del Ripollès, representat pel seu president, Il· lm. Senyor Joan Manso i Bosoms, 
assistit per la secretària accidental de la corporació, senyora Marta Arxé i Llagostera, en virtut de les 
facultats conferides per acord del Consell de Govern del dia ..........................................  
 
L’Ajuntament de .............................., representat pel/per seu/seva alcalde/ssa, Il· lm/a, Senyor/a 
.................................., assistit/da pel/per la senyor/a ......................., secretari/secretària de l’Ajuntament.  
 



 12 

El Consorci de ................................................, representat pel/per la seu/seva president/a, Il· lm/a 
Senyor/a .................................., assistit/da pel/per la senyor/a ......................., secretari/secretària de la 
corporació. 
 
Antecedents i motivació  
 
1. El Consell Comarcal del Ripollès té com a competència prestar assistència tècnica, jurídica i 
econòmica als municipis, de conformitat amb allò que disposa l'article 28.1.a) 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, amb la finalitat que en tots els municipis del seu àmbit territorial es duguin a terme, amb 
nivells de qualitat homogenis, els serveis, les activitats i les prestacions que, d'acord amb els articles 66 i 
67 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, són de competència local. 
 
2. Donat l’interès i la predisposició mostrats per diferents municipis i consorcis de la comarca, el 
Consell Comarcal del Ripollès té la intenció d’agregar la demanda del servei de manteniment informàtic 
de tots aquests ens i la implantació de l'administració electrònica i dels serveis del Consorci AOC, amb 
un interès comú d’estalvi econòmic i procedimental.  
 
Els articles 203, 204 i 205 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), reconeixen la possibilitat d’acords entre les 
corporacions locals per dur a terme sistemes d’adquisició centralitzada.  
 
L'article 109.5 del TRLCSP preveu que si el finançament del contracte s'ha de realitzar amb aportacions 
de diferent procedència, encara que es tracti d'òrgans d'una mateixa Administració Pública, es tramitarà 
un únic expedient per l'òrgan de contractació al que correspongui l'adjudicació del contracte, havent-se 
d'acreditar  en l'expedient la plena disponibilitat de totes les aportacions i determinar l'ordre del seu 
abonament, amb inclusió d'una garantia per a la seva viabilitat. 
 
D’altra banda, l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya preveu que la realització d’activitats de caràcter material, tècnic 
o de serveis de la competència dels òrgans administratius, els organismes o les entitats públiques pot 
ésser encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d’una 
altra de diferent, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per dur-la a terme. 
Així mateix, l’apartat 5è preveu que si l’òrgan, organisme o entitat pública que rep l’encàrrec no pertany 
a la mateixa administració que el fa, l’encàrrec s’ha de formalitzar mitjançant un conveni.  
 
3. El Consell Comarcal del Ripollès ha detectat que el manteniment informàtic i la implantació de 
l'administració electrònica és un servei de prestació necessària a tots els municipis i consorcis de la 
comarca, que permet obtenir més estalvi i eficiència.  
 
4. En virtut d’aquest marc legal, l’Ajuntament [de/d’...]/ El Consorci de ................... està interessat a 
participar en el benefici que comporta la contractació agregada del servei del manteniment informàtic de 
la seva corporació i de la implantació de l'administració electrònica i dels serveis del Consorci AOC, 
amb la gestió del Consell Comarcal. El ple de l’Ajuntament/la Junta General del Consorci ha aprovat, en 
data [...], encarregar al Consell Comarcal la gestió de la contractació agregada del  servei del 
manteniment informàtic de la seva corporació i de la implantació de l'administració electrònica i dels 
serveis del Consorci AOC. 
 
En virtut de tot això, les parts subscriuen aquest conveni amb subjecció als següents  
 
PACTES: 
  
1. Actuacions objecte del conveni  
L’Ajuntament/El Consorci encarrega al Consell Comarcal del Ripollès la contractació agregada del 
servei del manteniment informàtic de la seva seu, la implantació de l'administració electrònica i dels 
serveis del Conveni AOC, mitjançant la contractació centralitzada en el Consell Comarcal, juntament 
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amb tots aquells municipis i consorcis de la comarca del Ripollès que també s’hi adhereixin, a fi 
d’obtenir un estalvi econòmic i procedimental.  
 
2. Procediment  
a) L’Ajuntament es compromet a l’aprovació per acord del Ple o d'aquell òrgan que en tingui la 
competència, de la disposició de la despesa anual necessària, que serà un requisit previ essencial per 
iniciar el procediment de licitació del servei del manteniment informàtic de la seva seu, la implantació 
de l'administració electrònica i dels serveis del Conveni AOC.  
b) Amb aquest certificat, el Consell Comarcal del Ripollès elaborarà l’expedient per a la contractació 
agregada del servei del manteniment informàtic de la seva seu, la implantació de l'administració 
electrònica i dels serveis del Conveni AOC. Aquesta contractació la realitzarà de manera agregada amb 
la resta de municipis i consorcis que li hagin encarregat aquesta gestió, i triarà la modalitat contractual 
més favorable d’acord amb el seu criteri i la legislació d'aplicació.  
c) El Consell Comarcal del Ripollès adjudicarà el contracte a l’empresa que resulti adjudicatària i el 
signarà.  
d) La facturació derivada d’aquesta contractació agregada es durà a terme de manera segregada i 
s’adreçarà als diferents municipis i organismes, com a titulars i responsables del pagament. 
e) El Consell Comarcal del Ripollès vetllarà el compliment dels termes contractuals -fiscalitzant les 
tasques de l'empresa que resulti adjudicatària- i realitzarà un seguiment de l'execució contractual. 
També actuarà com a interlocutor entre l’empresa adjudicatària i els ajuntaments i consorcis per a tots 
els temes que siguin rellevants en la gestió del servei.  
f) L’Ajuntament designarà necessàriament una persona responsable del contracte que actuarà com a 
interlocutor amb el Consell Comarcal i comunicarà a l’empresa adjudicatària les seves necessitats, 
requeriments i consultes.  
 
3. Aprovació de la despesa i del procediment administratiu  
Sobre la base d’aquest conveni, l’aprovació i disposició de la despesa correspon a 
l’Ajuntament/Consorci.  
 
El contracte preveurà un preu màxim hora de 30 €, més 6,30 € corresponent al 21% d'IVA, que resulta 
un import total de 36,30 €/hora. 
 
L’Ajuntament/Consorci per a la contractació del servei del manteniment informàtic de l'Ajuntament, la 
implantació de l'administració electrònica i dels serveis del Consorci AOC, cal que trameti al Consell 
Comarcal del Ripollès l’acord de l’òrgan de govern competent del compromís de despesa per import de 
1.887,6 euros/any, IVA inclòs,  en l’aplicació pressupostària del pressupostos de 2016, 2017 i 2018 amb 
el concepte corresponent al servei objecte d’aquesta contractació. Aquesta tramesa és un requisit previ 
essencial per iniciar el procediment de licitació. Per a l’any 2016 el compromís és per l'import 
proporcional als mesos que restin de l'anualitat, des de la data d'aprovació d'aquest conveni.  
 
Mitjançant la signatura d’aquest conveni, l’Ajuntament/el Consorci es compromet a:  
- Assumir les condicions de l’objecte contractual tal com està definit en aquest conveni.  
- Acceptar íntegrament les bases dels procediments i, especialment, dels plecs de clàusules 
administratives particulars, així com de les valoracions efectuades, les propostes d’adjudicació i la resta 
de decisions preses per la mesa de contractació.  
- Acceptar la realització unificada de la tramitació del procediment fins que s’adjudiqui i posteriorment 
es formalitzi el contracte.  
- Assumir les resolucions d’adjudicació en tots els seus termes i condicions, i la perfecció del contracte 
en aquests mateixos termes i condicions.  
- Assumir les condicions,  horaris i prestacions tècniques del servei, tal com estan especificades en 
l’annex 1 d’aquest conveni, les quals seran incorporades en el plec de clàusules tècniques corresponent.  
 
4. Relacions amb l'empresa adjudicatària  
L’empresa tindrà l’obligació contractual de prestar els serveis a l’Ajuntament/el Consorci d’acord amb 
el preu i les condicions fixades en el contracte. L’Ajuntament/el Consorci haurà de pagar a l'empresa 
adjudicatària en el termini màxim de trenta dies, en compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
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modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen les mesures de lluita contra 
la morositat en les operacions comercials.  
 
5. Seguiment i incidències  
En cas que l’Ajuntament/Consorci incompleixi el termini establert per als pagaments amb 
l'adjudicatària, rebrà una penalització per la demora i, a més, haurà de fer front als interessos 
corresponents. 
 
L’Ajuntament/Consorci comunicarà al Consell Comarcal del Ripollès les incidències que es derivin del 
desenvolupament de l’execució del contracte perquè en tingui coneixement i constància administrativa 
per a una possible resolució.  
 
El servei corresponent del Consell Comarcal farà les tasques de seguiment i control dels acords 
contractuals amb l'empresa adjudicatària (validació de factures, compliment de compromisos, 
incidències, etc.).  
 
6. Vigència del conveni 
La vigència del conveni s’iniciarà un cop se signi i finalitzarà un cop s’esgoti el període de vigència del 
contracte/garantia previst en el contracte signat entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’adjudicatària, 
en un termini màxim d’un any.  
 
7. El conveni, mentre sigui vigent, pot ser modificat sempre que tingui l’aprovació tant del Consell 
Comarcal com de l’Ajuntament/Consorci.  
 
8. L’incompliment del conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la resolució 
d’aquest.  
 
9. Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la jurisdicció contenciosa 
administrativa conèixer de les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació, modificació, 
resolució i efectes d’aquest conveni.  
 
10. Aquest conveni es podrà extingir per les causes següents:  
a) perquè se n’hagi realitzat l’objecte o n’hagi expirat el termini.  
b) per resolució, d’acord amb la clàusula anterior.  
c) per mutu acord.  
d) per qualsevol altra causa admissible en dret.  
 
11. La jurisdicció contenciosa administrativa és la competent per conèixer dels litigis que puguin sorgir 
entre les parts signants d’aquest conveni.  
 
ANNEX 1  
 
Informació que s'incorporarà al plec de clàusules tècniques: 
 
Prestació del manteniment informàtic presencial a l’Ajuntament/Consorci 
 

Ajuntament/Con
sorci 

Hores 
setmanals 

Preu €/hora 21%IVA 
PREU MÀXIM 

HORA  
IVA INCLÒS* 

 1 h/setmanal 30 €/h 6.30 € 
36,30 €/H 
IVA inclòs 
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* Aquest preu inclou l’assistència presencial a l’Ajuntament/Consorci, on-line durant tota la jornada de 
treball de l’Ajuntament i els desplaçaments des del centre de treball de l’adjudicatari a l’Ajuntament i a 
la inversa. 
 
I, per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts subscriuen aquest conveni per 
duplicat.”  
 
Segon. Comunicar aquest acord als ajuntaments interessats, a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció i a la cap d’Àrea de Cooperació 
Municipal, Relacions Institucionals i Transfrontereres, Modernització de 
l’Administració i Innovació Territorial, juntament amb una còpia dels convenis, 
perquè en tinguin constància. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura dels convenis. 
 
 
8. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE 
CAMPRODON PER A LA CONTRACTACIÓ AGREGADA DEL 
MANTENIMENT INFORMÀTIC, AIXÍ COM LA IMPLANTACIÓ DE 
L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I SERVEIS DEL CONSORCI AOC 
 
Vista la minuta del conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament 
de Camprodon, per a la contractació agregada del manteniment informàtic, així 
com la implantació de l’administració electrònica i serveis del Consorci AOC; 
 
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, 
 
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 
contractació agregada del manteniment informàtic, així com la implantació de 
l’administració electrònica i serveis del Consorci AOC, el qual  és del contingut 
literal següent:  
 
 
 
 
“ CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L’ AJUNTAMENT DE 
CAMPRODON PER A LA CONTRACTACIÓ AGREGADA DEL MANTEN IMENT 



 16 

INFORMÀTIC, AIXÍ COM LA IMPLANTACIÓ DE L'ADMINISTRA CIÓ ELECTRÒNICA I 
SERVEIS DEL CONSORCI AOC 
 
Ripoll, ... de .... de 2016 
 
Entitats que hi intervenen: 
 
El Consell Comarcal del Ripollès, representat pel seu president, Il· lustríssim Senyor Joan Manso i 
Bosoms, assistit per la secretària accidental de la corporació, senyora Marta Arxé i Llagostera, en virtut 
de les facultats conferides per acord del Consell de Govern del dia ..........................................  
 
L’Ajuntament de Camprodon, representat pel seu alcalde, Il· lustríssim Senyor Francesc Xavier Sala i 
Pujol, assistit pel senyor  Luís López i García, secretari de l’Ajuntament. 
 
Antecedents i motivació  
 
1. El Consell Comarcal del Ripollès té com a competència prestar assistència tècnica, jurídica i 
econòmica als municipis, de conformitat amb allò que disposa l'article 28.1.a) 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, amb la finalitat que en tots els municipis del seu àmbit territorial es duguin a terme, amb 
nivells de qualitat homogenis, els serveis, les activitats i les prestacions que, d'acord amb els articles 66 i 
67 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, són de competència local. 
 
2. Donat l’interès i la predisposició mostrats per diferents municipis i consorcis de la comarca, el 
Consell Comarcal del Ripollès té la intenció d’agregar la demanda del servei de manteniment informàtic 
de tots aquests ens i la implantació de l'administració electrònica i dels serveis del Consorci AOC, amb 
un interès comú d’estalvi econòmic i procedimental.  
 
Els articles 203, 204 i 205 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), reconeixen la possibilitat d’acords entre les 
corporacions locals per dur a terme sistemes d’adquisició centralitzada.  
 
L'article 109.5 del TRLCSP preveu que si el finançament del contracte s'ha de realitzar amb aportacions 
de diferent procedència, encara que es tracti d'òrgans d'una mateixa Administració Pública, es tramitarà 
un únic expedient per l'òrgan de contractació al que correspongui l'adjudicació del contracte, havent-se 
d'acreditar  en l'expedient la plena disponibilitat de totes les aportacions i determinar l'ordre del seu 
abonament, amb inclusió d'una garantia per a la seva viabilitat. 
 
D’altra banda, l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya preveu que la realització d’activitats de caràcter material, tècnic 
o de serveis de la competència dels òrgans administratius, els organismes o les entitats públiques pot 
ésser encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d’una 
altra de diferent, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per dur-la a terme. 
Així mateix, l’apartat 5è preveu que si l’òrgan, organisme o entitat pública que rep l’encàrrec no pertany 
a la mateixa administració que el fa, l’encàrrec s’ha de formalitzar mitjançant un conveni.  
 
3. El Consell Comarcal del Ripollès ha detectat que el manteniment informàtic i la implantació de 
l'administració electrònica és un servei de prestació necessària a tots els municipis i consorcis de la 
comarca, que permet obtenir més estalvi i eficiència.  
 
4. En virtut d’aquest marc legal, l’Ajuntament de Camprodon està interessat a participar en el benefici 
que comporta la contractació agregada del servei del manteniment informàtic de la seva corporació i de 
la implantació de l'administració electrònica i dels serveis del Consorci AOC, amb la gestió del Consell 
Comarcal. El Ple de l’Ajuntament ha aprovat, en data [............], encarregar al Consell Comarcal la 
gestió de la contractació agregada del servei del manteniment informàtic de la seva corporació i de la 
implantació de l'administració electrònica i dels serveis del Consorci AOC. 
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En virtut de tot això, les parts subscriuen aquest conveni amb subjecció als següents  
 
PACTES: 
  
1. Actuacions objecte del conveni  
L’Ajuntament de Camprodon encarrega al Consell Comarcal del Ripollès la contractació agregada del 
servei del manteniment informàtic de la seva seu, la implantació de l'administració electrònica i dels 
serveis del Conveni AOC, mitjançant la contractació centralitzada en el Consell Comarcal, juntament 
amb tots aquells municipis i consorcis de la comarca del Ripollès que també s’hi adhereixin, a fi 
d’obtenir un estalvi econòmic i procedimental.  
 
2. Procediment  
a) L’Ajuntament es compromet a l’aprovació per acord del Ple o d'aquell òrgan que en tingui la 
competència, de la disposició de la despesa anual necessària, que serà un requisit previ essencial per 
iniciar el procediment de licitació del servei del manteniment informàtic de la seva seu, la implantació 
de l'administració electrònica i dels serveis del Conveni AOC.  
b) Amb aquest certificat, el Consell Comarcal del Ripollès elaborarà l’expedient per a la contractació 
agregada del servei del manteniment informàtic de la seva seu, la implantació de l'administració 
electrònica i dels serveis del Conveni AOC. Aquesta contractació la realitzarà de manera agregada amb 
la resta de municipis i consorcis que li hagin encarregat aquesta gestió, i triarà la modalitat contractual 
més favorable d’acord amb el seu criteri i la legislació d'aplicació.  
c) El Consell Comarcal del Ripollès adjudicarà el contracte a l’empresa que resulti adjudicatària i el 
signarà.  
d) La facturació derivada d’aquesta contractació agregada es durà a terme de manera segregada i 
s’adreçarà als diferents municipis i organismes, com a titulars i responsables del pagament. 
e) El Consell Comarcal del Ripollès vetllarà el compliment dels termes contractuals -fiscalitzant les 
tasques de l'empresa que resulti adjudicatària- i realitzarà un seguiment de l'execució contractual. 
També actuarà com a interlocutor entre l’empresa adjudicatària i els ajuntaments i consorcis per a tots 
els temes que siguin rellevants en la gestió del servei.  
f) L’Ajuntament designarà necessàriament una persona responsable del contracte que actuarà com a 
interlocutor amb el Consell Comarcal i comunicarà a l’empresa adjudicatària les seves necessitats, 
requeriments i consultes.  
 
3. Aprovació de la despesa i del procediment administratiu  
Sobre la base d’aquest conveni, l’aprovació i disposició de la despesa correspon a l’Ajuntament de 
Camprodon.  
 
El contracte preveurà un preu màxim hora de 30 €, més 6,30 € corresponent al 21% d'IVA, que resulta 
un import total de 36,30 €/hora. 
 
L’Ajuntament de Camprodon per a la contractació del servei del manteniment informàtic de 
l'Ajuntament, la implantació de l'administració electrònica i dels serveis del Consorci AOC, cal que 
trameti al Consell Comarcal del Ripollès l’acord de l’òrgan de govern competent del compromís de 
despesa per import de 9.438,00 euros/any, IVA inclòs,  en l’aplicació pressupostària del pressupostos de 
2016, 2017 i 2018 amb el concepte corresponent al servei objecte d’aquesta contractació. Aquesta 
tramesa és un requisit previ essencial per iniciar el procediment de licitació. Per a l’any 2016 el 
compromís és per l'import proporcional als mesos que restin de l'anualitat, des de la data d'aprovació 
d'aquest conveni.  
 
Mitjançant la signatura d’aquest conveni, l’Ajuntament de Camprodon es compromet a:  
- Assumir les condicions de l’objecte contractual tal com està definit en aquest conveni.  
- Acceptar íntegrament les bases dels procediments i, especialment, dels plecs de clàusules 
administratives particulars, així com de les valoracions efectuades, les propostes d’adjudicació i la resta 
de decisions preses per la mesa de contractació.  
- Acceptar la realització unificada de la tramitació del procediment fins que s’adjudiqui i posteriorment 
es formalitzi el contracte.  
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- Assumir les resolucions d’adjudicació en tots els seus termes i condicions, i la perfecció del contracte 
en aquests mateixos termes i condicions.  
- Assumir les condicions,  horaris i prestacions tècniques del servei, tal com estan especificades en 
l’annex 1 d’aquest conveni, les quals seran incorporades en el plec de clàusules tècniques corresponent.  
 
4. Relacions amb l'empresa adjudicatària  
L’empresa tindrà l’obligació contractual de prestar els serveis a l’Ajuntament de Camprodon d’acord 
amb el preu i les condicions fixades en el contracte. L’Ajuntament haurà de pagar a l'empresa 
adjudicatària en el termini màxim de trenta dies, en compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen les mesures de lluita contra 
la morositat en les operacions comercials.  
 
5. Seguiment i incidències  
En cas que l’Ajuntament incompleixi el termini establert per als pagaments amb l'adjudicatària, rebrà 
una penalització per la demora i, a més, haurà de fer front als interessos corresponents. 
 
L’Ajuntament comunicarà al Consell Comarcal del Ripollès les incidències que es derivin del 
desenvolupament de l’execució del contracte perquè en tingui coneixement i constància administrativa 
per a una possible resolució.  
 
El servei corresponent del Consell Comarcal farà les tasques de seguiment i control dels acords 
contractuals amb l'empresa adjudicatària (validació de factures, compliment de compromisos, 
incidències, etc.).  
 
6. Vigència del conveni 
La vigència del conveni s’iniciarà un cop se signi i finalitzarà un cop s’esgoti el període de vigència del 
contracte/garantia previst en el contracte signat entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’adjudicatària, 
en un termini màxim d’un any.  
 
7. El conveni, mentre sigui vigent, pot ser modificat sempre que tingui l’aprovació tant del Consell 
Comarcal com de l’Ajuntament.  
 
8. L’incompliment del conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la resolució 
d’aquest.  
 
9. Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la jurisdicció contenciosa 
administrativa conèixer de les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació, modificació, 
resolució i efectes d’aquest conveni.  
 
10. Aquest conveni es podrà extingir per les causes següents:  
a) perquè se n’hagi realitzat l’objecte o n’hagi expirat el termini.  
b) per resolució, d’acord amb la clàusula anterior.  
c) per mutu acord.  
d) per qualsevol altra causa admissible en dret.  
 
11. La jurisdicció contenciosa administrativa és la competent per conèixer dels litigis que puguin sorgir 
entre les parts signants d’aquest conveni.  
 
ANNEX 1  
 
Informació que s'incorporarà al plec de clàusules tècniques: 
 
Prestació del manteniment informàtic presencial a l’Ajuntament de Camprodon 
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Ajuntament 
Hores 

setmanals 
Preu €/hora 21%IVA 

PREU MÀXIM 
HORA  

IVA INCLÒS* 

Camprodon 5 h/ setmanals 30 €/h 6.30 € 
36,30 €/H 
IVA inclòs 

 
* Aquest preu inclou l’assistència presencial a l’Ajuntament, on-line durant tota la jornada de treball de 
l’Ajuntament i els desplaçaments des del centre de treball de l’adjudicatari a l’Ajuntament i a la inversa. 
 
I, per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts subscriuen aquest conveni per 
duplicat.” 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Camprodon, a l’efecte 
corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció i a la cap d’Àrea de Cooperació 
Municipal, Relacions Institucionals i Transfrontereres, Modernització de 
l’Administració i Innovació Territorial, juntament amb una còpia dels convenis, 
perquè en tinguin constància. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura dels convenis. 
 
 
9. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I EL CONSORCI D’ESPAI S 
D’INTERÈS NATURAL DEL RIPOLLÈS PER A LA CONTRACTACI Ó 
AGREGADA DEL MANTENIMENT INFORMÀTIC, AIXÍ COM LA 
IMPLANTACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I SERVEI S 
DEL CONSORCI AOC 
 
Vista la minuta del conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i el Consorci 
d’Espais d’Interès Natural del Ripollès, per a la contractació agregada del 
manteniment informàtic, així com la implantació de l’administració electrònica i 
serveis del Consorci AOC; 
 
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, 
 
D’acord amb l’esmentat, el Consell de Govern per unanimitat, acorda: 
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Primer. Aprovar  el conveni a subscriure amb el Consorci d’Espais d’Interès 
Natural del Ripollès, per a la contractació agregada del manteniment informàtic, 
així com la implantació de l’administració electrònica i serveis del Consorci AOC, 
el qual  és del contingut literal següent:  
 
“ CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I EL  CONSORCI 
D’ESPAIS D’INTERÈS NATURAL DEL RIPOLLÈS PER A LA CO NTRACTACIÓ 
AGREGADA DEL MANTENIMENT INFORMÀTIC, AIXÍ COM LA IM PLANTACIÓ DE 
L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I SERVEIS DEL CONSORCI AOC 
 
Ripoll, ... de .... de 2016 
 
  
Entitats que hi intervenen: 
 
El Consell Comarcal del Ripollès, representat pel seu president, Il· lustríssim Senyor Joan Manso i 
Bosoms, assistit per la secretària accidental de la corporació, senyora Marta Arxé i Llagostera, en virtut 
de les facultats conferides per acord del Consell de Govern del dia ..........................................  
 
El Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès, representat per la seva presidenta, Senyora 
Immaculada Constans i Ruiz, assistida per la senyora Magdalena Dulsat Solà, secretària del Consorci. 
 
Antecedents i motivació  
 
1. El Consell Comarcal del Ripollès té com a competència prestar assistència tècnica, jurídica i 
econòmica als municipis, de conformitat amb allò que disposa l'article 28.1.a) 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, amb la finalitat que en tots els municipis del seu àmbit territorial es duguin a terme, amb 
nivells de qualitat homogenis, els serveis, les activitats i les prestacions que, d'acord amb els articles 66 i 
67 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, són de competència local. 
 
2. Donat l’interès i la predisposició mostrats per diferents municipis i consorcis de la comarca, el 
Consell Comarcal del Ripollès té la intenció d’agregar la demanda del servei de manteniment informàtic 
de tots aquests ens i la implantació de l'administració electrònica i dels serveis del Consorci AOC, amb 
un interès comú d’estalvi econòmic i procedimental.  
 
Els articles 203, 204 i 205 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), reconeixen la possibilitat d’acords entre les 
corporacions locals per dur a terme sistemes d’adquisició centralitzada.  
 
L'article 109.5 del TRLCSP preveu que si el finançament del contracte s'ha de realitzar amb aportacions 
de diferent procedència, encara que es tracti d'òrgans d'una mateixa Administració Pública, es tramitarà 
un únic expedient per l'òrgan de contractació al que correspongui l'adjudicació del contracte, havent-se 
d'acreditar  en l'expedient la plena disponibilitat de totes les aportacions i determinar l'ordre del seu 
abonament, amb inclusió d'una garantia per a la seva viabilitat. 
 
D’altra banda, l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya preveu que la realització d’activitats de caràcter material, tècnic 
o de serveis de la competència dels òrgans administratius, els organismes o les entitats públiques pot 
ésser encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d’una 
altra de diferent, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per dur-la a terme. 
Així mateix, l’apartat 5è preveu que si l’òrgan, organisme o entitat pública que rep l’encàrrec no pertany 
a la mateixa administració que el fa, l’encàrrec s’ha de formalitzar mitjançant un conveni.  
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3. El Consell Comarcal del Ripollès ha detectat que el manteniment informàtic i la implantació de 
l'administració electrònica és un servei de prestació necessària a tots els municipis i consorcis de la 
comarca, que permet obtenir més estalvi i eficiència.  
 
4. En virtut d’aquest marc legal, el Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès està interessat a 
participar en el benefici que comporta la contractació agregada del servei del manteniment informàtic de 
la seva corporació i de la implantació de l'administració electrònica i dels serveis del Consorci AOC, 
amb la gestió del Consell Comarcal. El Ple del Consorci ha aprovat, en data [............], encarregar al 
Consell Comarcal la gestió de la contractació agregada del servei del manteniment informàtic de la seva 
corporació i de la implantació de l'administració electrònica i dels serveis del Consorci AOC. 
 
En virtut de tot això, les parts subscriuen aquest conveni amb subjecció als següents  
 
PACTES: 
  
1. Actuacions objecte del conveni  
El Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès encarrega al Consell Comarcal del Ripollès la 
contractació agregada del servei del manteniment informàtic de la seva seu, la implantació de 
l'administració electrònica i dels serveis del Conveni AOC, mitjançant la contractació centralitzada en el 
Consell Comarcal, juntament amb tots aquells municipis i consorcis de la comarca del Ripollès que 
també s’hi adhereixin, a fi d’obtenir un estalvi econòmic i procedimental.  
 
2. Procediment  
a) El Consorci es compromet a l’aprovació per acord del Ple o d'aquell òrgan que en tingui la 
competència, de la disposició de la despesa anual necessària, que serà un requisit previ essencial per 
iniciar el procediment de licitació del servei del manteniment informàtic de la seva seu, la implantació 
de l'administració electrònica i dels serveis del Conveni AOC.  
b) Amb aquest certificat, el Consell Comarcal del Ripollès elaborarà l’expedient per a la contractació 
agregada del servei del manteniment informàtic de la seva seu, la implantació de l'administració 
electrònica i dels serveis del Conveni AOC. Aquesta contractació la realitzarà de manera agregada amb 
la resta de municipis i consorcis que li hagin encarregat aquesta gestió, i triarà la modalitat contractual 
més favorable d’acord amb el seu criteri i la legislació d'aplicació.  
c) El Consell Comarcal del Ripollès adjudicarà el contracte a l’empresa que resulti adjudicatària i el 
signarà.  
d) La facturació derivada d’aquesta contractació agregada es durà a terme de manera segregada i 
s’adreçarà als diferents municipis i organismes, com a titulars i responsables del pagament. 
e) El Consell Comarcal del Ripollès vetllarà el compliment dels termes contractuals -fiscalitzant les 
tasques de l'empresa que resulti adjudicatària- i realitzarà un seguiment de l'execució contractual. 
També actuarà com a interlocutor entre l’empresa adjudicatària i els ajuntaments i consorcis per a tots 
els temes que siguin rellevants en la gestió del servei.  
f) El Consorci designarà necessàriament una persona responsable del contracte que actuarà com a 
interlocutor amb el Consell Comarcal i comunicarà a l’empresa adjudicatària les seves necessitats, 
requeriments i consultes.  
 
3. Aprovació de la despesa i del procediment administratiu  
Sobre la base d’aquest conveni, l’aprovació i disposició de la despesa correspon al Consorci d’Espais 
d’Interès Natural del Ripollès.  
 
El contracte preveurà un preu màxim hora de 30 €, més 6,30 € corresponent al 21% d'IVA, que resulta 
un import total de 36,30 €/hora. 
 
El Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès per a la contractació del servei del manteniment 
informàtic del Consorci, la implantació de l'administració electrònica i dels serveis del Consorci AOC, 
cal que trameti al Consell Comarcal del Ripollès l’acord de l’òrgan de govern competent del compromís 
de despesa per import de 1.887,6 euros/any, IVA inclòs,  en l’aplicació pressupostària del pressupostos 
de 2016, 2017 i 2018 amb el concepte corresponent al servei objecte d’aquesta contractació. Aquesta 
tramesa és un requisit previ essencial per iniciar el procediment de licitació. Per a l’any 2016 el 
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compromís és per l'import proporcional als mesos que restin de l'anualitat, des de la data d'aprovació 
d'aquest conveni.  
 
Mitjançant la signatura d’aquest conveni, el Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès es 
compromet a:  
- Assumir les condicions de l’objecte contractual tal com està definit en aquest conveni.  
- Acceptar íntegrament les bases dels procediments i, especialment, dels plecs de clàusules 
administratives particulars, així com de les valoracions efectuades, les propostes d’adjudicació i la resta 
de decisions preses per la mesa de contractació.  
- Acceptar la realització unificada de la tramitació del procediment fins que s’adjudiqui i posteriorment 
es formalitzi el contracte.  
- Assumir les resolucions d’adjudicació en tots els seus termes i condicions, i la perfecció del contracte 
en aquests mateixos termes i condicions.  
- Assumir les condicions,  horaris i prestacions tècniques del servei, tal com estan especificades en 
l’annex 1 d’aquest conveni, les quals seran incorporades en el plec de clàusules tècniques corresponent.  
 
4. Relacions amb l'empresa adjudicatària  
L’empresa tindrà l’obligació contractual de prestar els serveis al Consorci d’Espais d’Interès Natural del 
Ripollès d’acord amb el preu i les condicions fixades en el contracte. El Consorci haurà de pagar a 
l'empresa adjudicatària en el termini màxim de trenta dies, en compliment de la Llei 15/2010, de 5 de 
juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen les mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials.  
 
5. Seguiment i incidències  
En cas que el Consorci incompleixi el termini establert per als pagaments amb l'adjudicatària, rebrà una 
penalització per la demora i, a més, haurà de fer front als interessos corresponents. 
 
El Consorci comunicarà al Consell Comarcal del Ripollès les incidències que es derivin del 
desenvolupament de l’execució del contracte perquè en tingui coneixement i constància administrativa 
per a una possible resolució.  
 
El servei corresponent del Consell Comarcal farà les tasques de seguiment i control dels acords 
contractuals amb l'empresa adjudicatària (validació de factures, compliment de compromisos, 
incidències, etc.).  
 
6. Vigència del conveni 
La vigència del conveni s’iniciarà un cop se signi i finalitzarà un cop s’esgoti el període de vigència del 
contracte/garantia previst en el contracte signat entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’adjudicatària, 
en un termini màxim d’un any.  
 
7. El conveni, mentre sigui vigent, pot ser modificat sempre que tingui l’aprovació tant del Consell 
Comarcal com del Consorci.  
 
8. L’incompliment del conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la resolució 
d’aquest.  
 
9. Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la jurisdicció contenciosa 
administrativa conèixer de les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació, modificació, 
resolució i efectes d’aquest conveni.  
 
10. Aquest conveni es podrà extingir per les causes següents:  
a) perquè se n’hagi realitzat l’objecte o n’hagi expirat el termini.  
b) per resolució, d’acord amb la clàusula anterior.  
c) per mutu acord.  
d) per qualsevol altra causa admissible en dret.  
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11. La jurisdicció contenciosa administrativa és la competent per conèixer dels litigis que puguin sorgir 
entre les parts signants d’aquest conveni.  
 
ANNEX 1  
 
Informació que s'incorporarà al plec de clàusules tècniques: 
 
Prestació del manteniment informàtic presencial al Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès 
 

Consorci 
Hores 

setmanals 
Preu €/hora 21%IVA 

PREU MÀXIM 
HORA  

IVA INCLÒS* 

Consorci d’Espais 
d’Interès Natural del 

Ripollès 
1 h/ setmanal 30 €/h 6.30 € 

36,30 €/H 
IVA inclòs 

 
 
* Aquest preu inclou l’assistència presencial al Consorci, on-line durant tota la jornada de treball del 
Consorci i els desplaçaments des del centre de treball de l’adjudicatari al Consorci i a la inversa. 
 
I, per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts subscriuen aquest conveni per 
duplicat.” 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Consorci d’Espais d’Interès Natural del 
Ripollès, a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció i a la cap d’Àrea de Cooperació 
Municipal, Relacions Institucionals i Transfrontereres, Modernització de 
l’Administració i Innovació Territorial, juntament amb una còpia dels convenis, 
perquè en tinguin constància. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura dels convenis. 
 
 
10. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL  
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I EL CONSORCI RIPOLLÈ S 
DESENVOLUPAMENT PER A LA CONTRACTACIÓ AGREGADA DEL 
MANTENIMENT INFORMÀTIC, AIXÍ COM LA IMPLANTACIÓ DE 
L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I SERVEIS DEL CONSORCI AOC 
 
Vista la minuta del conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i el Consorci 
Ripollès Desenvolupament, per a la contractació agregada del manteniment 
informàtic, així com la implantació de l’administració electrònica i serveis del 
Consorci AOC; 
 
Vist l'informe d'Intervenció que consta a l’expedient; 
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Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell 
Comarcal en sessió celebrada en data 8 de setembre de 2015, en matèria 
d’aprovació de convenis de col· laboració i cooperació amb altres administracions i 
entitats, 
 
D’acord amb l’esmentat, el Consell de Govern per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar  el conveni a subscriure amb el Consorci Ripollès 
Desenvolupament, per a la contractació agregada del manteniment informàtic, així 
com la implantació de l’administració electrònica i serveis del Consorci AOC, el 
qual  és del contingut literal següent:  
 
“ CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I EL  CONSORCI 
RIPOLLÈS DESENVOLUPAMENT PER A LA CONTRACTACIÓ AGRE GADA DEL 
MANTENIMENT INFORMÀTIC, AIXÍ COM LA IMPLANTACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ 
ELECTRÒNICA I SERVEIS DEL CONSORCI AOC 
 
Ripoll, ... de .... de 2016 
 
Entitats que hi intervenen: 
 
El Consell Comarcal del Ripollès, representat pel seu president, Il· lustríssim Senyor Joan Manso i 
Bosoms, assistit per la secretària accidental de la corporació, senyora Marta Arxé i Llagostera, en virtut 
de les facultats conferides per acord del Consell de Govern del dia ..........................................  
 
El Consorci Ripollès Desenvolupament, representat pel seu president, senyor Josep Maria Farrés i 
Penela, assistit pel senyor Gerard Soldevila i Freixa, secretari del Consorci. 
 
Antecedents i motivació  
 
1. El Consell Comarcal del Ripollès té com a competència prestar assistència tècnica, jurídica i 
econòmica als municipis, de conformitat amb allò que disposa l'article 28.1.a) 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, amb la finalitat que en tots els municipis del seu àmbit territorial es duguin a terme, amb 
nivells de qualitat homogenis, els serveis, les activitats i les prestacions que, d'acord amb els articles 66 i 
67 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, són de competència local. 
 
2. Donat l’interès i la predisposició mostrats per diferents municipis i consorcis de la comarca, el 
Consell Comarcal del Ripollès té la intenció d’agregar la demanda del servei de manteniment informàtic 
de tots aquests ens i la implantació de l'administració electrònica i dels serveis del Consorci AOC, amb 
un interès comú d’estalvi econòmic i procedimental.  
 
Els articles 203, 204 i 205 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), reconeixen la possibilitat d’acords entre les 
corporacions locals per dur a terme sistemes d’adquisició centralitzada.  
 
L'article 109.5 del TRLCSP preveu que si el finançament del contracte s'ha de realitzar amb aportacions 
de diferent procedència, encara que es tracti d'òrgans d'una mateixa Administració Pública, es tramitarà 
un únic expedient per l'òrgan de contractació al que correspongui l'adjudicació del contracte, havent-se 
d'acreditar  en l'expedient la plena disponibilitat de totes les aportacions i determinar l'ordre del seu 
abonament, amb inclusió d'una garantia per a la seva viabilitat. 
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D’altra banda, l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya preveu que la realització d’activitats de caràcter material, tècnic 
o de serveis de la competència dels òrgans administratius, els organismes o les entitats públiques pot 
ésser encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d’una 
altra de diferent, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per dur-la a terme. 
Així mateix, l’apartat 5è preveu que si l’òrgan, organisme o entitat pública que rep l’encàrrec no pertany 
a la mateixa administració que el fa, l’encàrrec s’ha de formalitzar mitjançant un conveni.  
 
3. El Consell Comarcal del Ripollès ha detectat que el manteniment informàtic i la implantació de 
l'administració electrònica és un servei de prestació necessària a tots els municipis i consorcis de la 
comarca, que permet obtenir més estalvi i eficiència.  
 
4. En virtut d’aquest marc legal, el Consorci Ripollès Desenvolupament està interessat a participar en el 
benefici que comporta la contractació agregada del servei del manteniment informàtic de la seva 
corporació i de la implantació de l'administració electrònica i dels serveis del Consorci AOC, amb la 
gestió del Consell Comarcal. La Junta General del Consorci ha aprovat, en data [............], encarregar al 
Consell Comarcal la gestió de la contractació agregada del servei del manteniment informàtic de la seva 
corporació i de la implantació de l'administració electrònica i dels serveis del Consorci AOC. 
 
En virtut de tot això, les parts subscriuen aquest conveni amb subjecció als següents  
 
PACTES: 
  
1. Actuacions objecte del conveni  
El Consorci Ripollès Desenvolupament encarrega al Consell Comarcal del Ripollès la contractació 
agregada del servei del manteniment informàtic de la seva seu, la implantació de l'administració 
electrònica i dels serveis del Conveni AOC, mitjançant la contractació centralitzada en el Consell 
Comarcal, juntament amb tots aquells municipis i consorcis de la comarca del Ripollès que també s’hi 
adhereixin, a fi d’obtenir un estalvi econòmic i procedimental.  
 
2. Procediment  
a) El Consorci es compromet a l’aprovació per acord del Ple o d'aquell òrgan que en tingui la 
competència, de la disposició de la despesa anual necessària, que serà un requisit previ essencial per 
iniciar el procediment de licitació del servei del manteniment informàtic de la seva seu, la implantació 
de l'administració electrònica i dels serveis del Conveni AOC.  
b) Amb aquest certificat, el Consell Comarcal del Ripollès elaborarà l’expedient per a la contractació 
agregada del servei del manteniment informàtic de la seva seu, la implantació de l'administració 
electrònica i dels serveis del Conveni AOC. Aquesta contractació la realitzarà de manera agregada amb 
la resta de municipis i consorcis que li hagin encarregat aquesta gestió, i triarà la modalitat contractual 
més favorable d’acord amb el seu criteri i la legislació d'aplicació.  
c) El Consell Comarcal del Ripollès adjudicarà el contracte a l’empresa que resulti adjudicatària i el 
signarà.  
d) La facturació derivada d’aquesta contractació agregada es durà a terme de manera segregada i 
s’adreçarà als diferents municipis i organismes, com a titulars i responsables del pagament. 
e) El Consell Comarcal del Ripollès vetllarà el compliment dels termes contractuals -fiscalitzant les 
tasques de l'empresa que resulti adjudicatària- i realitzarà un seguiment de l'execució contractual. 
També actuarà com a interlocutor entre l’empresa adjudicatària i els ajuntaments i consorcis per a tots 
els temes que siguin rellevants en la gestió del servei.  
f) El Consorci designarà necessàriament una persona responsable del contracte que actuarà com a 
interlocutor amb el Consell Comarcal i comunicarà a l’empresa adjudicatària les seves necessitats, 
requeriments i consultes.  
 
3. Aprovació de la despesa i del procediment administratiu  
Sobre la base d’aquest conveni, l’aprovació i disposició de la despesa correspon al Consorci Ripollès 
Desenvolupament.  
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El contracte preveurà un preu màxim hora de 30 €, més 6,30 € corresponent al 21% d'IVA, que resulta 
un import total de 36,30 €/hora. 
 
El Consorci Ripollès Desenvolupament per a la contractació del servei del manteniment informàtic del 
Consorci, la implantació de l'administració electrònica i dels serveis del Consorci AOC, cal que trameti 
al Consell Comarcal del Ripollès l’acord de l’òrgan de govern competent del compromís de despesa per 
import de 5.662,80 euros/any, IVA inclòs,  en l’aplicació pressupostària del pressupostos de 2016, 2017 
i 2018 amb el concepte corresponent al servei objecte d’aquesta contractació. Aquesta tramesa és un 
requisit previ essencial per iniciar el procediment de licitació. Per a l’any 2016 el compromís és per 
l'import proporcional als mesos que restin de l'anualitat, des de la data d'aprovació d'aquest conveni.  
 
Mitjançant la signatura d’aquest conveni, el Consorci Ripollès Desenvolupament es compromet a:  
- Assumir les condicions de l’objecte contractual tal com està definit en aquest conveni.  
- Acceptar íntegrament les bases dels procediments i, especialment, dels plecs de clàusules 
administratives particulars, així com de les valoracions efectuades, les propostes d’adjudicació i la resta 
de decisions preses per la mesa de contractació.  
- Acceptar la realització unificada de la tramitació del procediment fins que s’adjudiqui i posteriorment 
es formalitzi el contracte.  
- Assumir les resolucions d’adjudicació en tots els seus termes i condicions, i la perfecció del contracte 
en aquests mateixos termes i condicions.  
- Assumir les condicions,  horaris i prestacions tècniques del servei, tal com estan especificades en 
l’annex 1 d’aquest conveni, les quals seran incorporades en el plec de clàusules tècniques corresponent.  
 
4. Relacions amb l'empresa adjudicatària  
L’empresa tindrà l’obligació contractual de prestar els serveis al Consorci Ripollès Desenvolupament 
d’acord amb el preu i les condicions fixades en el contracte. El Consorci haurà de pagar a l'empresa 
adjudicatària en el termini màxim de trenta dies, en compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen les mesures de lluita contra 
la morositat en les operacions comercials.  
 
5. Seguiment i incidències  
En cas que el Consorci incompleixi el termini establert per als pagaments amb l'adjudicatària, rebrà una 
penalització per la demora i, a més, haurà de fer front als interessos corresponents. 
 
El Consorci comunicarà al Consell Comarcal del Ripollès les incidències que es derivin del 
desenvolupament de l’execució del contracte perquè en tingui coneixement i constància administrativa 
per a una possible resolució.  
 
El servei corresponent del Consell Comarcal farà les tasques de seguiment i control dels acords 
contractuals amb l'empresa adjudicatària (validació de factures, compliment de compromisos, 
incidències, etc.).  
 
6. Vigència del conveni 
La vigència del conveni s’iniciarà un cop se signi i finalitzarà un cop s’esgoti el període de vigència del 
contracte/garantia previst en el contracte signat entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’adjudicatària, 
en un termini màxim d’un any.  
 
7. El conveni, mentre sigui vigent, pot ser modificat sempre que tingui l’aprovació tant del Consell 
Comarcal com del Consorci.  
 
8. L’incompliment del conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la resolució 
d’aquest.  
 
9. Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la jurisdicció contenciosa 
administrativa conèixer de les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació, modificació, 
resolució i efectes d’aquest conveni.  
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10. Aquest conveni es podrà extingir per les causes següents:  
a) perquè se n’hagi realitzat l’objecte o n’hagi expirat el termini.  
b) per resolució, d’acord amb la clàusula anterior.  
c) per mutu acord.  
d) per qualsevol altra causa admissible en dret.  
 
11. La jurisdicció contenciosa administrativa és la competent per conèixer dels litigis que puguin sorgir 
entre les parts signants d’aquest conveni.  
 
ANNEX 1  
 
Informació que s'incorporarà al plec de clàusules tècniques: 
 
Prestació del manteniment informàtic presencial al Consorci Ripollès Desenvolupament 
 

Consorci 
Hores 

setmanals 
Preu €/hora 21%IVA 

PREU MÀXIM 
HORA  

IVA INCLÒS* 

Consorci Ripollès 
Desenvolupament 

3 h/ setmanals 30 €/h 6.30 € 
36,30 €/H 
IVA inclòs 

 
* Aquest preu inclou l’assistència presencial al Consorci, on-line durant tota la jornada de treball del 
Consorci i els desplaçaments des del centre de treball de l’adjudicatari al Consorci i a la inversa. 
 
La contractació és per al còmput de 156 h/any, en el benentès que és facultat del Consorci determinar el 
repartiment d’aquestes hores en el temps (fixació de les hores per dia/setmana/etc..). 
 
I, per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts subscriuen aquest conveni per 
duplicat.” 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Consorci Ripollès Desenvolupament, a l’efecte 
corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció i a la cap d’Àrea de Cooperació 
Municipal, Relacions Institucionals i Transfrontereres, Modernització de 
l’Administració i Innovació Territorial, juntament amb una còpia dels convenis, 
perquè en tinguin constància. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura dels convenis. 
 
 
11. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL  
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I EL CONSORCI DE 
BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS PER A LA CONTRACTACIÓ 
AGREGADA DEL MANTENIMENT INFORMÀTIC, AIXÍ COM LA 
IMPLANTACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I SERVEI S 
DEL CONSORCI AOC 
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Vista la minuta del conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i el Consorci de 
Benestar Social del Ripollès, per a la contractació agregada del manteniment 
informàtic, així com la implantació de l’administració electrònica i serveis del 
Consorci AOC; 
 
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, 
 
D’acord amb l’esmentat, el Consell de Govern per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar  el conveni a subscriure amb el Consorci de Benestar Social del 
Ripollès, per a la contractació agregada del manteniment informàtic, així com la 
implantació de l’administració electrònica i serveis del Consorci AOC, el qual  és 
del contingut literal següent:  
 
“ CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I EL  CONSORCI DE 
BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS PER A LA CONTRACTACIÓ AGREGADA DEL 
MANTENIMENT INFORMÀTIC, AIXÍ COM LA IMPLANTACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ 
ELECTRÒNICA I SERVEIS DEL CONSORCI AOC.  
  
Entitats que hi intervenen: 
 
El Consell Comarcal del Ripollès, representat pel seu president, Il· lustríssim Senyor Joan Manso i 
Bosoms, assistit per la secretària accidental de la corporació, senyora Marta Arxé i Llagostera, en virtut 
de les facultats conferides per acord del Consell de Govern del dia ..........................................  
 
El Consorci de Benestar Social del Ripollès, representat pel seu vicepresident, l'Il· lustríssim Senyor 
Jordi Munell i García, assistit pel senyor Gerard Soldevila Freixa, secretari de la corporació. 
 
Antecedents i motivació  
 
1. El Consell Comarcal del Ripollès té com a competència prestar assistència tècnica, jurídica i 
econòmica als municipis, de conformitat amb allò que disposa l'article 28.1.a) 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, amb la finalitat que en tots els municipis del seu àmbit territorial es duguin a terme, amb 
nivells de qualitat homogenis, els serveis, les activitats i les prestacions que, d'acord amb els articles 66 i 
67 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, són de competència local. 
 
2. Donat l’interès i la predisposició mostrats per diferents municipis i consorcis de la comarca, el 
Consell Comarcal del Ripollès té la intenció d’agregar la demanda del servei de manteniment informàtic 
de tots aquests ens i la implantació de l'administració electrònica i dels serveis del Consorci AOC, amb 
un interès comú d’estalvi econòmic i procedimental.  
 
3. El Consorci de Benestar Social del  Ripollès, ens integrat per l'Ajuntament de Ripoll i el Consell 
Comarcal del Ripollès, té la seva seu al mateix edifici que el Consell Comarcal del Ripollès i també està 
interessat en agregar la demanda del servei de manteniment informàtic i la implantació de 
l'administració electrònica i dels serveis del Consorci AOC, amb tots aquests ens. 
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4. Els articles 203, 204 i 205 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), reconeixen la possibilitat d’acords entre les 
corporacions locals per dur a terme sistemes d’adquisició centralitzada.  
 
L'article 109.5 del TRLCSP preveu que si el finançament del contracte s'ha de realitzar amb aportacions 
de diferent procedència, encara que es tracti d'òrgans d'una mateixa Administració Pública, es tramitarà 
un únic expedient per l'òrgan de contractació al que correspongui l'adjudicació del contracte, havent-se 
d'acreditar  en l'expedient la plena disponibilitat de totes les aportacions i determinar l'ordre del seu 
abonament, amb inclusió d'una garantia per a la seva viabilitat. 
 
D’altra banda, l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya preveu que la realització d’activitats de caràcter material, tècnic 
o de serveis de la competència dels òrgans administratius, els organismes o les entitats públiques pot 
ésser encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d’una 
altra de diferent, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per dur-la a terme. 
Així mateix, l’apartat 5è preveu que si l’òrgan, organisme o entitat pública que rep l’encàrrec no pertany 
a la mateixa administració que el fa, l’encàrrec s’ha de formalitzar mitjançant un conveni.  
 
5. El Consell Comarcal del Ripollès ha detectat que el manteniment informàtic i la implantació de 
l'administració electrònica és un servei de prestació necessària a tots els municipis i consorcis de la 
comarca, que permet obtenir més estalvi i eficiència.  
 
6. En virtut d’aquest marc legal, el Consorci de Benestar Social del Ripollès està interessat a participar 
en el benefici que comporta la contractació agregada del servei del manteniment informàtic de la seva 
corporació i de la implantació de l'administració electrònica i dels serveis del Consorci AOC, amb la 
gestió del Consell Comarcal del Ripollès. La Junta General del Consorci ha aprovat, en data 
......................, encarregar al Consell Comarcal la gestió de la contractació agregada del  servei del 
manteniment informàtic de la seva corporació i de la implantació de l'administració electrònica i dels 
serveis del Consorci AOC. 
 
En virtut de tot això, les parts subscriuen aquest conveni amb subjecció als següents  
 
PACTES: 
  
1. Actuacions objecte del conveni  
El Consorci encarrega al Consell Comarcal del Ripollès la gestió de la contractació agregada del servei 
del manteniment informàtic de la seva seu, la implantació de l'administració electrònica i dels serveis 
del Conveni AOC, mitjançant la contractació centralitzada en el Consell Comarcal, juntament amb tots 
aquells municipis i consorcis de la comarca del Ripollès que també s’hi adhereixin, a fi d’obtenir un 
estalvi econòmic i procedimental.  
 
2. Procediment  
a) El Consorci es compromet a l’aprovació per acord d'aquell òrgan que en tingui la competència, de la 
disposició de la despesa anual necessària, que serà un requisit previ essencial per iniciar el procediment 
de licitació del servei del manteniment informàtic de la seva seu, la implantació de l'administració 
electrònica i dels serveis del Conveni AOC.  
b) Amb aquest certificat, el Consell Comarcal del Ripollès elaborarà l’expedient per a la contractació 
agregada del servei del manteniment informàtic de la seva seu, la implantació de l'administració 
electrònica i dels serveis del Conveni AOC. Aquesta contractació la realitzarà de manera agregada amb 
la resta de municipis i consorcis que li hagin encarregat aquesta gestió, i triarà la modalitat contractual 
més favorable d’acord amb el seu criteri i la legislació d'aplicació.  
c) El Consell Comarcal del Ripollès adjudicarà el contracte a l’empresa que resulti adjudicatària i el 
signarà.  
d) La facturació derivada d’aquesta contractació agregada es durà a terme de manera segregada i 
s’adreçarà als diferents municipis i organismes, com a titulars i responsables del pagament. 
e) El Consell Comarcal del Ripollès vetllarà el compliment dels termes contractuals -fiscalitzant les 
tasques de l'empresa que resulti adjudicatària- i realitzarà un seguiment de l'execució contractual. 
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També actuarà com a interlocutor entre l’empresa adjudicatària i els ajuntaments i consorcis per a tots 
els temes que siguin rellevants en la gestió del servei.  
f) El Consorci designarà necessàriament una persona responsable del contracte que actuarà com a 
interlocutor amb el Consell Comarcal i comunicarà a l’empresa adjudicatària les seves necessitats, 
requeriments i consultes.  
 
3. Aprovació de la despesa i del procediment administratiu  
Sobre la base d’aquest conveni, l’aprovació i disposició de la despesa correspon al Consorci.  
 
El contracte preveurà un preu màxim hora de 30 €, més 6,30 € corresponent al 21% d'IVA, que resulta 
un import total de 36,30 €/hora. 
 
El Consorci cal que trameti al Consell Comarcal del Ripollès l’acord de l’òrgan de govern competent 
del compromís de despesa per import de 10.890 euros/any, corresponent a la contractació del servei del 
manteniment informàtic del Consorci, la implantació de l'administració electrònica i dels serveis del 
Consorci AOC, IVA inclòs, en l’aplicació pressupostària dels pressupostos de 2016 -per aquesta 
anualitat el compromís és per l'import proporcional als mesos que restin de l'anualitat, des de la data 
d'aprovació d'aquest conveni-, 2017 i 2018 amb el concepte corresponent al servei objecte d’aquesta 
contractació. Aquesta tramesa és un requisit previ essencial per iniciar el procediment de licitació.  
 
Mitjançant la signatura d’aquest conveni, el Consorci es compromet a:  
- Assumir les condicions de l’objecte contractual tal com està definit en aquest conveni.  
- Acceptar íntegrament les bases dels procediments i, especialment, dels plecs de clàusules 
administratives particulars, així com de les valoracions efectuades, les propostes d’adjudicació i la resta 
de decisions preses per la mesa de contractació.  
- Acceptar la realització unificada de la tramitació del procediment fins que s’adjudiqui i posteriorment 
es formalitzi el contracte.  
- Assumir les resolucions d’adjudicació en tots els seus termes i condicions, i la perfecció del contracte 
en aquests mateixos termes i condicions.  
- Assumir les condicions,  horaris i prestacions tècniques del servei, tal com estan especificades en 
l’annex 1 d’aquest conveni, les quals seran incorporades en el plec de clàusules tècniques corresponent.  
 
4. Relacions amb l'empresa adjudicatària  
L’empresa tindrà l’obligació contractual de prestar els serveis al Consorci d’acord amb el preu i les 
condicions fixades en el contracte. El Consorci haurà de pagar a l'empresa adjudicatària en el termini 
màxim de trenta dies, en compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials.  
 
5. Seguiment i incidències  
En cas que el Consorci incompleixi el termini establert per als pagaments amb l'adjudicatària, rebrà una 
penalització per la demora i, a més, haurà de fer front als interessos corresponents. 
 
El Consorci comunicarà al Consell Comarcal del Ripollès les incidències que es derivin del 
desenvolupament de l’execució del contracte perquè en tingui coneixement i constància administrativa 
per a una possible resolució.  
 
El servei corresponent del Consell Comarcal farà les tasques de seguiment i control dels acords 
contractuals amb l'empresa adjudicatària (validació de factures, compliment de compromisos, 
incidències, etc.).  
 
6. Vigència del conveni 
La vigència del conveni s’iniciarà un cop se signi i finalitzarà un cop s’esgoti el període de vigència del 
contracte/garantia previst en el contracte signat entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’adjudicatària, 
en un termini màxim d’un any.  
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7. El conveni, mentre sigui vigent, pot ser modificat sempre que tingui l’aprovació tant del Consell 
Comarcal com del Consorci.  
 
8. L’incompliment del conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la resolució 
d’aquest.  
 
9. Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la jurisdicció contenciosa 
administrativa conèixer de les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació, modificació, 
resolució i efectes d’aquest conveni.  
 
10. Aquest conveni es podrà extingir per les causes següents:  
a) perquè se n’hagi realitzat l’objecte o n’hagi expirat el termini.  
b) per resolució, d’acord amb la clàusula anterior.  
c) per mutu acord.  
d) per qualsevol altra causa admissible en dret.  
 
11. La jurisdicció contenciosa administrativa és la competent per conèixer dels litigis que puguin sorgir 
entre les parts signants d’aquest conveni.  
 
ANNEX 1  
 
Informació que s'incorporarà al plec de clàusules tècniques: 
 
Prestació del manteniment informàtic presencial al Consorci de Benestar Social del Ripollès 
 

Consorci Hores any Preu €/hora 21%IVA 
PREU MÀXIM 

HORA  
IVA INCLÒS* 

Consorci de Benestar 
Social del Ripollès 

300 h/ any 30 €/h 6.30 € 
36,30 €/H 
IVA inclòs 

 
* Aquest preu inclou l’assistència presencial al Consorci, on-line durant tota la jornada de treball del 
Consorci i els desplaçaments des del centre de treball de l’adjudicatari al Consorci i a la inversa. 
 
La contractació és per al còmput de 300 h/any, en el benentès que és facultat del Consorci determinar el 
repartiment d’aquestes hores en el temps (fixació de les hores per dia/setmana/etc..). 
 
I, per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts subscriuen aquest conveni per 
duplicat.” 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Consorci de Benestar Social del Ripollès, a 
l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció i a la cap d’Àrea de Cooperació 
Municipal, Relacions Institucionals i Transfrontereres, Modernització de 
l’Administració i Innovació Territorial, juntament amb una còpia dels convenis, 
perquè en tinguin constància. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura dels convenis. 
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12. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL  
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I EL CONSORCI SERVEI DE 
RECAPTACIÓ CERDANYA-RIPOLLÈS PER A LA CONTRACTACIÓ 
AGREGADA DEL MANTENIMENT INFORMÀTIC, AIXÍ COM LA 
IMPLANTACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I SERVEI S 
DEL CONSORCI AOC 
 
Vista la minuta del conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i el Consorci 
Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès, per a la contractació agregada del 
manteniment informàtic, així com la implantació de l’administració electrònica i 
serveis del Consorci AOC; 
 
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, 
 
D’acord amb l’esmentat, el Consell de Govern per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar  el conveni a subscriure amb el Consorci Servei de Recaptació 
Cerdanya-Ripollès, per a la contractació agregada del manteniment informàtic, així 
com la implantació de l’administració electrònica i serveis del Consorci AOC, el 
qual  és del contingut literal següent:  
 
“ CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I EL CONSORCI SERVEI DE 
RECAPTACIÓ CERDANYA RIPOLLÈS PER A LA CONTRACTACIÓ AGREGADA DEL 
MANTENIMENT INFORMÀTIC, AIXÍ COM LA IMPLANTACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ 
ELECTRÒNICA I SERVEIS DEL CONSORCI AOC 
 
Entitats que hi intervenen: 
 
El Consell Comarcal del Ripollès, representat pel seu president, Il·lm. Senyor Joan Manso i Bosoms, 
assistit per la secretària accidental de la corporació, senyora Marta Arxé i Llagostera, en virtut de les 
facultats conferides per acord del Consell de Govern del dia ..........................................  
 
El Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès, representat pel seu president, senyor Ramon 
Moliner i Serra, assistit per la senyora Marta Arxé i Llagostera, secretària de la corporació. 
 
Antecedents i motivació  
 
1. El Consell Comarcal del Ripollès té com a competència prestar assistència tècnica, jurídica i 
econòmica als municipis, de conformitat amb allò que disposa l'article 28.1.a) 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, amb la finalitat que en tots els municipis del seu àmbit territorial es duguin a terme, amb 
nivells de qualitat homogenis, els serveis, les activitats i les prestacions que, d'acord amb els articles 66 
i 67 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, són de competència local. 
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2. Donat l’interès i la predisposició mostrats per diferents municipis i consorcis de la comarca, el 
Consell Comarcal del Ripollès té la intenció d’agregar la demanda del servei de manteniment 
informàtic de tots aquests ens i la implantació de l'administració electrònica i dels serveis del Consorci 
AOC, amb un interès comú d’estalvi econòmic i procedimental.  
 
3. El Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès, ens integrat pels Consells Comarcals de la 
Cerdanya i el Ripollès i adscrit a aquesta darrera corporació, té la seva seu al Ripollès, al mateix 
edifici que el Consell Comarcal del Ripollès i també està interessat en agregar la demanda del servei de 
manteniment informàtic i la implantació de l'administració electrònica i dels serveis del Consorci AOC, 
amb tots aquests ens. 
 
4. Els articles 203, 204 i 205 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), reconeixen la possibilitat d’acords entre les 
corporacions locals per dur a terme sistemes d’adquisició centralitzada.  
 
L'article 109.5 del TRLCSP preveu que si el finançament del contracte s'ha de realitzar amb 
aportacions de diferent procedència, encara que es tracti d'òrgans d'una mateixa Administració 
Pública, es tramitarà un únic expedient per l'òrgan de contractació al que correspongui l'adjudicació 
del contracte, havent-se d'acreditar  en l'expedient la plena disponibilitat de totes les aportacions i 
determinar l'ordre del seu abonament, amb inclusió d'una garantia per a la seva viabilitat. 
 
D’altra banda, l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya preveu que la realització d’activitats de caràcter material, 
tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, els organismes o les entitats públiques 
pot ésser encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa administració o 
d’una altra de diferent, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per dur-la a 
terme. Així mateix, l’apartat 5è preveu que si l’òrgan, organisme o entitat pública que rep l’encàrrec no 
pertany a la mateixa administració que el fa, l’encàrrec s’ha de formalitzar mitjançant un conveni.  
 
5. El Consell Comarcal del Ripollès ha detectat que el manteniment informàtic i la implantació de 
l'administració electrònica és un servei de prestació necessària a tots els municipis i consorcis de la 
comarca, que permet obtenir més estalvi i eficiència.  
 
6. En virtut d’aquest marc legal, el Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès està interessat a 
participar en el benefici que comporta la contractació agregada del servei del manteniment informàtic 
de la seva corporació, seu al Ripollès, i de la implantació de l'administració electrònica i dels serveis 
del Consorci AOC, amb la gestió del Consell Comarcal del Ripollès. La Junta General del Consorci ha 
aprovat, en data ......................, encarregar al Consell Comarcal la gestió de la contractació agregada 
del servei del manteniment informàtic de la seva corporació i de la implantació de l'administració 
electrònica i dels serveis del Consorci AOC. 
 
En virtut de tot això, les parts subscriuen aquest conveni amb subjecció als següents  
 
PACTES: 
  
1. Actuacions objecte del conveni  
El Consorci encarrega al Consell Comarcal del Ripollès la gestió de la contractació agregada del 
servei del manteniment informàtic de la seva seu al Ripollès, la implantació de l'administració 
electrònica i dels serveis del Conveni AOC, mitjançant la contractació centralitzada en el Consell 
Comarcal, juntament amb tots aquells municipis i consorcis de la comarca del Ripollès que també s’hi 
adhereixin, a fi d’obtenir un estalvi econòmic i procedimental.  
 
2. Procediment  
a) El Consorci es compromet a l’aprovació per acord d'aquell òrgan que en tingui la competència, de l’ 
aportació a favor del Consell Comarcal del Ripollès de la despesa anual necessària, que serà un 
requisit previ essencial per iniciar el procediment de licitació del servei del manteniment informàtic de 
la seva seu, la implantació de l'administració electrònica i dels serveis del Conveni AOC. No obstant 
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això, i per tal d’agilitzar els tràmits d’adjudicació, el Consorci podrà remetre provisional un certificat 
expedit pel seu director pel qual es compromet a fer les aportacions fixades en aquest conveni amb 
supeditació a l’aprovació definitiva per part de l’òrgan pertinent.   
 
b) Amb aquest certificat, el Consell Comarcal del Ripollès elaborarà l’expedient per a la contractació 
agregada del servei del manteniment informàtic de la seva seu, la implantació de l'administració 
electrònica i dels serveis del Conveni AOC. Aquesta contractació la realitzarà de manera agregada 
amb la resta de municipis i consorcis que li hagin encarregat aquesta gestió, i triarà la modalitat 
contractual més favorable d’acord amb el seu criteri i la legislació d'aplicació.  
c) El Consell Comarcal del Ripollès adjudicarà el contracte a l’empresa que resulti adjudicatària i el 
signarà.  
d) La facturació del Consorci, derivada d’aquesta contractació agregada, serà assumida pel Consell 
Comarcal del Ripollès. El cost corresponent es repercutirà al Consorci amb la liquidació anual. 
e) El Consell Comarcal del Ripollès vetllarà el compliment dels termes contractuals -fiscalitzant les 
tasques de l'empresa que resulti adjudicatària- i realitzarà un seguiment de l'execució contractual. 
També actuarà com a interlocutor entre l’empresa adjudicatària i els ajuntaments i consorcis per a tots 
els temes que siguin rellevants en la gestió del servei.  
f) El Consorci designarà necessàriament una persona responsable del contracte que actuarà com a 
interlocutor amb el Consell Comarcal i comunicarà a l’empresa adjudicatària les seves necessitats, 
requeriments i consultes.  
 
3. Aprovació de la despesa i del procediment administratiu  
Sobre la base d’aquest conveni, l’autorització, disposició, reconeixement de l’obligació i llur pagament 
a favor del Consell Comarcal del Ripollès correspon al Consorci. 
 
El contracte preveurà un preu màxim anual de 17.000 €, més 3.570 € corresponent al 21% d'IVA, que 
resulta un import total de 20.570 €/any. 
 
El Consorci cal que trameti al Consell Comarcal del Ripollès l’acord de l’òrgan de govern competent 
pel qual es compromet a fer una aportació anual mínima de 20.570 euros/any a favor del Consell 
Comarcal del Ripollès, import que es correspon amb a la contractació del servei del manteniment 
informàtic del Consorci, la implantació de l'administració electrònica i dels serveis del Consorci AOC, 
IVA inclòs. Aquesta tramesa és un requisit previ essencial per iniciar el procediment de licitació.  
 
Per a l’exercici econòmic de 2016 el compromís és per l'import proporcional de la despesa al temps 
que resti des de la data d’aprovació d’aquest conveni fins al 31 de desembre de  2016. 
 
Per als exercicis de 2017 i 2018 l’import serà igual al cost que suporti el Consell Comarcal del Ripollès 
per la facturació que li giri la part adjudicatària pels serveis prestats al Consorci.  
 
Mitjançant la signatura d’aquest conveni, el Consorci es compromet a:  
- Assumir les condicions de l’objecte contractual tal com està definit en aquest conveni.  
- Acceptar íntegrament les bases dels procediments i, especialment, dels plecs de clàusules 
administratives particulars, així com de les valoracions efectuades, les propostes d’adjudicació i la 
resta de decisions preses per la mesa de contractació.  
- Acceptar la realització unificada de la tramitació del procediment fins que s’adjudiqui i posteriorment 
es formalitzi el contracte.  
- Assumir les resolucions d’adjudicació en tots els seus termes i condicions, i la perfecció del contracte 
en aquests mateixos termes i condicions.  
- Assumir les condicions,  horaris i prestacions tècniques del servei, tal com estan especificades en 
l’annex 1 d’aquest conveni, les quals seran incorporades en el plec de clàusules tècniques 
corresponent.  
 
 
4. Relacions amb l'empresa adjudicatària  
L’empresa tindrà l’obligació contractual de prestar els serveis al Consorci d’acord amb el preu i les 
condicions fixades en el contracte. El Cconsell Comarcal haurà de pagar a l'empresa adjudicatària en 
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el termini màxim de trenta dies, en compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials.  
 
5. Seguiment i incidències  
En cas que el Consorci incompleixi el termini establert per als pagaments amb l'adjudicatària, rebrà 
una penalització per la demora i, a més, haurà de fer front als interessos corresponents. 
 
El Consorci comunicarà al Consell Comarcal del Ripollès les incidències que es derivin del 
desenvolupament de l’execució del contracte perquè en tingui coneixement i constància administrativa 
per a una possible resolució.  
 
El servei corresponent del Consell Comarcal farà les tasques de seguiment i control dels acords 
contractuals amb l'empresa adjudicatària (validació de factures, compliment de compromisos, 
incidències, etc.).  
 
6. Vigència del conveni 
La vigència del conveni s’iniciarà un cop se signi i finalitzarà un cop s’esgoti el període de vigència del 
contracte/garantia previst en el contracte signat entre el Consell Comarcal del Ripollès i 
l’adjudicatària, en un termini màxim d’un any.  
 
7. El conveni, mentre sigui vigent, pot ser modificat sempre que tingui l’aprovació tant del Consell 
Comarcal com del Consorci.  
 
8. L’incompliment del conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la resolució 
d’aquest.  
 
9. Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la jurisdicció 
contenciosa administrativa conèixer de les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació, 
modificació, resolució i efectes d’aquest conveni.  
 
10. Aquest conveni es podrà extingir per les causes següents:  
a) perquè se n’hagi realitzat l’objecte o n’hagi expirat el termini.  
b) per resolució, d’acord amb la clàusula anterior.  
c) per mutu acord.  
d) per qualsevol altra causa admissible en dret.  
 
11. La jurisdicció contenciosa administrativa és la competent per conèixer dels litigis que puguin sorgir 
entre les parts signants d’aquest conveni.  
 
ANNEX 1  
 
Informació que s'incorporarà al plec de clàusules tècniques 
 
Prestació del servei presencial al Consorci 
 
El servei de manteniment i assistència informàtics serà de 37,5 hores setmanals a la seu del Consell 
Comarcal del Ripollès. Aquesta prestació serà compartida amb el Consell Comarcal del Ripollès. 
 
I, per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts subscriuen aquest conveni per 
duplicat.” 

 
Segon. Comunicar aquest acord al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-
Ripollès, a l’efecte corresponent. 
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Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció i a la cap d’Àrea de Cooperació 
Municipal, Relacions Institucionals i Transfrontereres, Modernització de 
l’Administració i Innovació Territorial, juntament amb una còpia dels convenis, 
perquè en tinguin constància. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura dels convenis. 
 
 
13. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
CAMPDEVÀNOL, EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I EL 
CONSORCI RIPOLLÈS DESENVOLUPAMENT PER A LA 
CONTRIBUCIÓ AL FINANÇAMENT DELS COSTOS DE 
COORDINACIÓ, PROMOCIÓ, COMERCIALITZACIÓ DEL PROJECT E 
“XARXA DE SENDERS ITINERÀNNIA” I D’ALTRES ACCIONS D E 
PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL RIPOLLÈS 
 
Vista la minuta del conveni entre l’Ajuntament de Campdevànol, el Consell 
Comarcal del Ripollès i el Consorci Ripollès Desenvolupament, per a la 
contribució al finançament dels costos de coordinació, promoció, comercialització 
del projecte “Xarxa de senders Itinerànnia” i altres accions de promoció turística 
del 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, 
 
D’acord amb l’esmentat, el Consell de Govern per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar  el conveni a subscriure amb l’Ajuntament del Campdevànol i el 
Consorci Ripollès Desenvolupament, per a la contribució al finançament dels 
costos de coordinació, promoció, comercialització del projecte “Xarxa de senders 
Itinerànnia” i altres accions de promoció turística del Ripollès, el qual  és del 
contingut literal següent:  
 
“ CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL, EL CONSE LL COMARCAL 
DEL RIPOLLÈS I EL CONSORCI RIPOLLÈS DESENVOLUPAMENT  PER A LA 
CONTRIBUCIÓ AL FINANÇAMENT DELS COSTOS DE  COORDINA CIÓ,  PROMOCIÓ, 
COMERCIALITZACIÓ  DEL PROJECTE “XARXA DE SENDERS IT INERÀNNIA” I 
D’ALTRES ACCIONS DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL RIPOLLÈS  
 
Ripoll, ... de ......... de 2016 
 
REUNITS 
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D’una banda, 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 la Junta de Govern Local de data...................., 
assistida per la secretària senyora Núria Charques i Grífols, 
 
D’altra, 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 1 
de març de 2016,  assistit per la secretària accidental d’aquesta corporació, senyora Marta Arxé i 
Llagostera; 
 
D’altra, el senyor JOSEP MARIA FARRÉS I PENELA , president del Consorci Ripollès 
Desenvolupament, actuant en nom i representació d'aquest ens, en virtut de l’acord de la Junta de 
Govern de data ....................... assistit pel secretari del Consorci, senyor Gerard Soldevila i Freixa 
 
Es reconeixen mútuament amb la capacitat legal necessària per l’atorgament del present conveni als 
esmentats efectes,  
 
EXPOSEN 
 
1.  El pressupost previst corresponent a la comarca del Ripollès per a la coordinació, promoció i 
comercialització de la Xarxa de Senders Itinerànnia i d’altres accions de promoció turística del Ripollès 
per l’anualitat 2016, fixa una partida de 18.000€.   
 
La Xarxa de senders Itinerànnia constitueix un producte turístic que té per objecte la promoció turística 
de les comarques del Ripollès, la Garrotxa, i l'Alt Empordà, l'impuls del turisme sostenible, responsable 
i de qualitat en aquests territoris i el desenvolupament, manteniment i millora de la Xarxa de Senders 
Itinerànnia, una infraestructura directament relacionada amb el desenvolupament turístic dels territoris, 
així com la realització d’accions de promoció turística i de difusió del patrimoni cultural i natural del 
Ripollès, amb l’objectiu d’incrementar el nombre de visitants a la comarca. 
 
2.  La Generalitat de Catalunya ingressa directament al Consell Comarcal el 30% de l'import percebut 
en concepte de taxa turística pels municipis de la comarca que anualment cobren menys de 6.000 €. El 
Consell Comarcal ingressa al Consorci Ripollès Desenvolupament l'import que anualment percep per 
aquest concepte, a fi que es destini al finançament de la coordinació, promoció i comercialització del 
Projecte Itinerànnia, entre altres accions de promoció turística de la comarca. 
 
3.- La Generalitat de Catalunya ingressa directament el 30% de l'import recaptat en concepte de taxa 
turística a aquells municipis que han recaptat més de 6.000 €, per aquest mateix concepte. 
 
Les darreres dades que es disposen sobre la recaptació de la taxa turística són les relatives a l'any 2014. 
Aquell any quatre municipis de la comarca van percebre directament la taxa turística de la Generalitat: 
Campdevànol, Camprodon, Llanars i Ribes de Freser.  
 
4.- Aquests municipis disposen en el seu territori de senders de la Xarxa Itinerànnia i són beneficiaris de 
les accions que es duen a terme en el marc de l'execució d'aquest projecte, mentre que actualment no 
contribueixen econòmicament al finançament de les tasques de coordinació, promoció i comercialització 
i així com d’altres  accions de promoció turística de la comarca. 
 
 
En conseqüència, amb la voluntat d’obligar-se, totes les parts CONVENEN:  
 
PRIMERA.-   L'Ajuntament de Campdevànol ingressarà al Consell Comarcal del Ripollès l'import de 
cinc-cents quaranta euros amb seixanta-vuit cèntims (540,68 €), que es correspon amb el 30% de la 
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recaptació obtinguda pel seu municipi durant el 2014 en concepte de taxa turística. Aquest pagament 
s'efectuarà abans del 30 de setembre de 2016. 
 
SEGONA.- El Consell Comarcal ingressarà l'import al qual fa referència la clàusula Primera al 
Consorci Ripollès Desenvolupament, que el destinarà a finançar les tasques de coordinació del Projecte 
Itinerànnia, anualitat 2016 i  a d’altres accions de promoció turística de la comarca. 
 
TERCERA.  El Consorci Ripollès Desenvolupament justificarà aquest destí mitjançant certificat emès a 
l'efecte, en el termini màxim de 15 dies naturals, a comptar a partir de l'endemà de la data que el Consell 
Comarcal el requereixi a aquest efecte. 
 
QUARTA.-  Aquest conveni serà vigent des de la data que consta a l'encapçalament fins el 31 de 
desembre de 2016.    
 
I en prova de conformitat signen aquest conveni, per triplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data 
esmentats en l’encapçalament.” 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Campdevànol i al Consorci 
Ripollès Desenvolupament, a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció i a la cap d’Àrea de Cooperació 
Municipal, Relacions Institucionals i Transfrontereres, Modernització de 
l’Administració i Innovació Territorial, juntament amb una còpia dels convenis, 
perquè en tinguin constància. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura dels convenis. 
 
 
14. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
CAMPRODON, EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I EL 
CONSORCI RIPOLLÈS DESENVOLUPAMENT PER A LA 
CONTRIBUCIÓ AL FINANÇAMENT DELS COSTOS DE 
COORDINACIÓ, PROMOCIÓ, COMERCIALITZACIÓ DEL PROJECT E 
“XARXA DE SENDERS ITINERÀNNIA” I D’ALTRES ACCIONS D E 
PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL RIPOLLÈS 
 
Vista la minuta del conveni entre l’Ajuntament de Camprodon, el Consell 
Comarcal del Ripollès i el Consorci Ripollès Desenvolupament, per a la 
contribució al finançament dels costos de coordinació, promoció, comercialització 
del projecte “Xarxa de senders Itinerànnia” i altres accions de promoció turística 
del 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, 
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D’acord amb l’esmentat, el Consell de Govern per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar  el conveni a subscriure amb l’Ajuntament del Camprodon i el 
Consorci Ripollès Desenvolupament, per a la contribució al finançament dels 
costos de coordinació, promoció, comercialització del projecte “Xarxa de senders 
Itinerànnia” i altres accions de promoció turística del Ripollès, el qual  és del 
contingut literal següent:  
 
“ CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CAMPRODON, EL CONSELL  COMARCAL DEL 
RIPOLLÈS I EL CONSORCI RIPOLLÈS DESENVOLUPAMENT PER  A LA CONTRIBUCIÓ 
AL FINANÇAMENT DELS COSTOS DE  COORDINACIÓ,  PROMOC IÓ, 
COMERCIALITZACIÓ  DEL PROJECTE “XARXA DE SENDERS IT INERÀNNIA” I 
D’ALTRES ACCIONS DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL RIPOLLÈS  
 
Ripoll, ... de ......... de 2016 
 
REUNITS 
 
D’una banda, l’Il· lustríssim Senyor FRANCESC XAVIER SALA I PUJOL , alcalde 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 
 
D’altra, 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 1 
de març de 2016,  assistit per la secretària accidental d’aquesta corporació, senyora Marta Arxé i 
Llagostera; 
 
D’altra, el senyor JOSEP MARIA FARRÉS I PENELA , president del Consorci Ripollès 
Desenvolupament, actuant en nom i representació d'aquest ens, en virtut de l’acord de la Junta de 
Govern de data ....................... assistit pel secretari del Consorci, senyor Gerard Soldevila i Freixa 
 
Es reconeixen mútuament amb la capacitat legal necessària per l’atorgament del present conveni als 
esmentats efectes,  
 
EXPOSEN 
 
1.  El pressupost previst corresponent a la comarca del Ripollès per a la coordinació, promoció i 
comercialització de la Xarxa de Senders Itinerànnia i d’altres accions de promoció turística del Ripollès 
per l’anualitat 2016, fixa una partida de 18.000€.   
 
La Xarxa de senders Itinerànnia constitueix un producte turístic que té per objecte la promoció turística 
de les comarques del Ripollès, la Garrotxa, i l'Alt Empordà, l'impuls del turisme sostenible, responsable 
i de qualitat en aquests territoris i el desenvolupament, manteniment i millora de la Xarxa de Senders 
Itinerànnia, una infraestructura directament relacionada amb el desenvolupament turístic dels territoris, 
així com la realització d’accions de promoció turística i de difusió del patrimoni cultural i natural del 
Ripollès, amb l’objectiu d’incrementar el nombre de visitants a la comarca. 
 
2.  La Generalitat de Catalunya ingressa directament al Consell Comarcal el 30% de l'import percebut 
en concepte de taxa turística pels municipis de la comarca que anualment cobren menys de 6.000 €. El 
Consell Comarcal ingressa al Consorci Ripollès Desenvolupament l'import que anualment percep per 
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aquest concepte, a fi que es destini al finançament de la coordinació, promoció i comercialització del 
Projecte Itinerànnia, entre altres accions de promoció turística de la comarca. 
 
3.- La Generalitat de Catalunya ingressa directament el 30% de l'import recaptat en concepte de taxa 
turística a aquells municipis que han recaptat més de 6.000 €, per aquest mateix concepte. 
 
Les darreres dades que es disposen sobre la recaptació de la taxa turística són les relatives a l'any 2014. 
Aquell any quatre municipis de la comarca van percebre directament la taxa turística de la Generalitat: 
Campdevànol, Camprodon, Llanars i Ribes de Freser.  
 
4.- Aquests municipis disposen en el seu territori de senders de la Xarxa Itinerànnia i són beneficiaris de 
les accions que es duen a terme en el marc de l'execució d'aquest projecte, mentre que actualment no 
contribueixen econòmicament al finançament de les tasques de coordinació, promoció i comercialització 
i així com d’altres  accions de promoció turística de la comarca. 
 
En conseqüència, amb la voluntat d’obligar-se, totes les parts CONVENEN:  
 
PRIMERA.-   L'Ajuntament de Camprodon ingressarà al Consell Comarcal del Ripollès l'import de mil 
tres-cents setanta-un euros amb quinze cèntims (1.371,15 €), que es correspon amb el 30% de la 
recaptació obtinguda pel seu municipi durant el 2014 en concepte de taxa turística. Aquest pagament 
s'efectuarà abans del 30 de setembre de 2016. 
 
SEGONA.- El Consell Comarcal ingressarà l'import al qual fa referència la clàusula Primera al 
Consorci Ripollès Desenvolupament, que el destinarà a finançar les tasques de coordinació del Projecte 
Itinerànnia, anualitat 2016 i  a d’altres accions de promoció turística de la comarca. 
 
TERCERA.  El Consorci Ripollès Desenvolupament justificarà aquest destí mitjançant certificat emès a 
l'efecte, en el termini màxim de 15 dies naturals, a comptar a partir de l'endemà de la data que el Consell 
Comarcal el requereixi a aquest efecte. 
 
QUARTA.-  Aquest conveni serà vigent des de la data que consta a l'encapçalament fins el 31 de 
desembre de 2016.    
 
I en prova de conformitat signen aquest conveni, per triplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data 
esmentats en l’encapçalament.” 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Camprodon i al Consorci 
Ripollès Desenvolupament, a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció i a la cap d’Àrea de Cooperació 
Municipal, Relacions Institucionals i Transfrontereres, Modernització de 
l’Administració i Innovació Territorial, juntament amb una còpia dels convenis, 
perquè en tinguin constància. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura dels convenis. 
 
 
15. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
LLANARS, EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I EL CONS ORCI 
RIPOLLÈS DESENVOLUPAMENT PER A LA CONTRIBUCIÓ AL 
FINANÇAMENT DELS COSTOS DE COORDINACIÓ, PROMOCIÓ, 
COMERCIALITZACIÓ DEL PROJECTE “XARXA DE SENDERS 
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ITINERÀNNIA” I D’ALTRES ACCIONS DE PROMOCIÓ TURÍSTI CA 
DEL RIPOLLÈS 
 
Vista la minuta del conveni entre l’Ajuntament de Llanars, el Consell Comarcal del 
Ripollès i el Consorci Ripollès Desenvolupament, per a la contribució al 
finançament dels costos de coordinació, promoció, comercialització del projecte 
“Xarxa de senders Itinerànnia” i altres accions de promoció turística del 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, 
 
D’acord amb l’esmentat, el Consell de Govern per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar  el conveni a subscriure amb l’Ajuntament del Llanars i el 
Consorci Ripollès Desenvolupament, per a la contribució al finançament dels 
costos de coordinació, promoció, comercialització del projecte “Xarxa de senders 
Itinerànnia” i altres accions de promoció turística del Ripollès, el qual  és del 
contingut literal següent:  
 
“ CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE LLANARS, EL CONSELL C OMARCAL DEL 
RIPOLLÈS I EL CONSORCI RIPOLLÈS DESENVOLUPAMENT PER  A LA CONTRIBUCIÓ 
AL FINANÇAMENT DELS COSTOS DE  COORDINACIÓ,  PROMOC IÓ, 
COMERCIALITZACIÓ  DEL PROJECTE “XARXA DE SENDERS IT INERÀNNIA” I 
D’ALTRES ACCIONS DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL RIPOLLÈS  
 
Ripoll, ... de ......... de 2016 
 
REUNITS 
 
D’una banda, l’Il· lustríssim Senyor AMADEU ROSELL I MARTÍ , alcalde de l’Ajuntament de 
Llanars, 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 Ple de data ..................., assistit per la secretària de l’Ajuntament, 
senyora Míriam Garea i Gil; 
 
D’altra, 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 1 
de març de 2016,  assistit per la secretària accidental d’aquesta corporació, senyora Marta Arxé i 
Llagostera; 
 
D’altra, el senyor JOSEP MARIA FARRÉS I PENELA , president del Consorci Ripollès 
Desenvolupament, actuant en nom i representació d'aquest ens, en virtut de l’acord de la Junta de 
Govern de data ....................... assistit pel secretari del Consorci, senyor Gerard Soldevila i Freixa. 
 
Es reconeixen mútuament amb la capacitat legal necessària per l’atorgament del present conveni als 
esmentats efectes,  
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EXPOSEN 
 
1.  El pressupost previst corresponent a la comarca del Ripollès per a la coordinació, promoció i 
comercialització de la Xarxa de Senders Itinerànnia i d’altres accions de promoció turística del Ripollès 
per l’anualitat 2016, fixa una partida de 18.000€.   
 
La Xarxa de senders Itinerànnia constitueix un producte turístic que té per objecte la promoció turística 
de les comarques del Ripollès, la Garrotxa, i l'Alt Empordà, l'impuls del turisme sostenible, responsable 
i de qualitat en aquests territoris i el desenvolupament, manteniment i millora de la Xarxa de Senders 
Itinerànnia, una infraestructura directament relacionada amb el desenvolupament turístic dels territoris, 
així com la realització d’accions de promoció turística i de difusió del patrimoni cultural i natural del 
Ripollès, amb l’objectiu d’incrementar el nombre de visitants a la comarca. 
 
2.  La Generalitat de Catalunya ingressa directament al Consell Comarcal el 30% de l'import percebut 
en concepte de taxa turística pels municipis de la comarca que anualment cobren menys de 6.000 €. El 
Consell Comarcal ingressa al Consorci Ripollès Desenvolupament l'import que anualment percep per 
aquest concepte, a fi que es destini al finançament de la coordinació, promoció i comercialització del 
Projecte Itinerànnia, entre altres accions de promoció turística de la comarca. 
 
3.- La Generalitat de Catalunya ingressa directament el 30% de l'import recaptat en concepte de taxa 
turística a aquells municipis que han recaptat més de 6.000 €, per aquest mateix concepte. 
 
Les darreres dades que es disposen sobre la recaptació de la taxa turística són les relatives a l'any 2014. 
Aquell any quatre municipis de la comarca van percebre directament la taxa turística de la Generalitat: 
Campdevànol, Camprodon, Llanars i Ribes de Freser.  
 
4.- Aquests municipis disposen en el seu territori de senders de la Xarxa Itinerànnia i són beneficiaris de 
les accions que es duen a terme en el marc de l'execució d'aquest projecte, mentre que actualment no 
contribueixen econòmicament al finançament de les tasques de coordinació, promoció i comercialització 
i així com d’altres  accions de promoció turística de la comarca. 
 
En conseqüència, amb la voluntat d’obligar-se, totes les parts CONVENEN:  
 
PRIMERA.-   L'Ajuntament de Llanars ingressarà al Consell Comarcal del Ripollès l'import de set-
cents cinquanta-dos euros amb nou cèntims (752,09 €), que es correspon amb el 30% de la recaptació 
obtinguda pel seu municipi durant el 2014 en concepte de taxa turística. Aquest pagament s'efectuarà 
abans del 30 de setembre de 2016. 
 
SEGONA.- El Consell Comarcal ingressarà l'import al qual fa referència la clàusula Primera al 
Consorci Ripollès Desenvolupament, que el destinarà a finançar les tasques de coordinació del Projecte 
Itinerànnia, anualitat 2016 i  a d’altres accions de promoció turística de la comarca. 
 
TERCERA.  El Consorci Ripollès Desenvolupament justificarà aquest destí mitjançant certificat emès a 
l'efecte, en el termini màxim de 15 dies naturals, a comptar a partir de l'endemà de la data que el Consell 
Comarcal el requereixi a aquest efecte. 
 
QUARTA.-  Aquest conveni serà vigent des de la data que consta a l'encapçalament fins el 31 de 
desembre de 2016.    
 
I en prova de conformitat signen aquest conveni, per triplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data 
esmentats en l’encapçalament.” 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Llanars i al Consorci Ripollès 
Desenvolupament, a l’efecte corresponent. 
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Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció i a la cap d’Àrea de Cooperació 
Municipal, Relacions Institucionals i Transfrontereres, Modernització de 
l’Administració i Innovació Territorial, juntament amb una còpia dels convenis, 
perquè en tinguin constància. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura dels convenis. 
 
 
16. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE RIB ES DE 
FRESER, EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I EL CONSO RCI 
RIPOLLÈS DESENVOLUPAMENT PER A LA CONTRIBUCIÓ AL 
FINANÇAMENT DELS COSTOS DE COORDINACIÓ, PROMOCIÓ, 
COMERCIALITZACIÓ DEL PROJECTE “XARXA DE SENDERS 
ITINERÀNNIA” I D’ALTRES ACCIONS DE PROMOCIÓ TURÍSTI CA 
DEL RIPOLLÈS 
 
Vista la minuta del conveni entre l’Ajuntament de Ribes de Freser, el Consell 
Comarcal del Ripollès i el Consorci Ripollès Desenvolupament, per a la 
contribució al finançament dels costos de coordinació, promoció, comercialització 
del projecte “Xarxa de senders Itinerànnia” i altres accions de promoció turística 
del 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, 
 
D’acord amb l’esmentat, el Consell de Govern per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar  el conveni a subscriure amb l’Ajuntament del Ribes de Freser i el 
Consorci Ripollès Desenvolupament, per a la contribució al finançament dels 
costos de coordinació, promoció, comercialització del projecte “Xarxa de senders 
Itinerànnia” i altres accions de promoció turística del Ripollès, el qual  és del 
contingut literal següent:  
 
“ CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER, EL C ONSELL COMARCAL 
DEL RIPOLLÈS I EL CONSORCI RIPOLLÈS DESENVOLUPAMENT  PER A LA 
CONTRIBUCIÓ AL FINANÇAMENT DELS COSTOS DE  COORDINA CIÓ,  PROMOCIÓ, 
COMERCIALITZACIÓ  DEL PROJECTE “XARXA DE SENDERS IT INERÀNNIA” I 
D’ALTRES ACCIONS DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL RIPOLLÈS  
 
Ripoll, ... de ......... de 2016 
 
REUNITS 
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D’una banda, l’Il· lustríssim Senyor MARC PRAT I ARREY , alcalde 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 Ple de data ..................., assistit per la secretària de l’Ajuntament, 
senyora Raquel Costa i Iglesias; 
 
D’altra, 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 1 
de març de 2016,  assistit per la secretària accidental d’aquesta corporació, senyora Marta Arxé i 
Llagostera; 
 
D’altra, el senyor JOSEP MARIA FARRÉS I PENELA , president del Consorci Ripollès 
Desenvolupament, actuant en nom i representació d'aquest ens, en virtut de l’acord de la Junta de 
Govern de data ....................... assistit pel secretari del Consorci, senyor Gerard Soldevila i Freixa 
 
Es reconeixen mútuament amb la capacitat legal necessària per l’atorgament del present conveni als 
esmentats efectes,  
 
EXPOSEN 
 
1.  El pressupost previst corresponent a la comarca del Ripollès per a la coordinació, promoció i 
comercialització de la Xarxa de Senders Itinerànnia i d’altres accions de promoció turística del Ripollès 
per l’anualitat 2016, fixa una partida de 18.000€.   
 
La Xarxa de senders Itinerànnia constitueix un producte turístic que té per objecte la promoció turística 
de les comarques del Ripollès, la Garrotxa, i l'Alt Empordà, l'impuls del turisme sostenible, responsable 
i de qualitat en aquests territoris i el desenvolupament, manteniment i millora de la Xarxa de Senders 
Itinerànnia, una infraestructura directament relacionada amb el desenvolupament turístic dels territoris, 
així com la realització d’accions de promoció turística i de difusió del patrimoni cultural i natural del 
Ripollès, amb l’objectiu d’incrementar el nombre de visitants a la comarca. 
 
2.  La Generalitat de Catalunya ingressa directament al Consell Comarcal el 30% de l'import percebut 
en concepte de taxa turística pels municipis de la comarca que anualment cobren menys de 6.000 €. El 
Consell Comarcal ingressa al Consorci Ripollès Desenvolupament l'import que anualment percep per 
aquest concepte, a fi que es destini al finançament de la coordinació, promoció i comercialització del 
Projecte Itinerànnia, entre altres accions de promoció turística de la comarca. 
 
3.- La Generalitat de Catalunya ingressa directament el 30% de l'import recaptat en concepte de taxa 
turística a aquells municipis que han recaptat més de 6.000 €, per aquest mateix concepte. 
 
Les darreres dades que es disposen sobre la recaptació de la taxa turística són les relatives a l'any 2014. 
Aquell any quatre municipis de la comarca van percebre directament la taxa turística de la Generalitat: 
Campdevànol, Camprodon, Llanars i Ribes de Freser.  
 
4.- Aquests municipis disposen en el seu territori de senders de la Xarxa Itinerànnia i són beneficiaris de 
les accions que es duen a terme en el marc de l'execució d'aquest projecte, mentre que actualment no 
contribueixen econòmicament al finançament de les tasques de coordinació, promoció i comercialització 
i així com d’altres  accions de promoció turística de la comarca. 
 
 
En conseqüència, amb la voluntat d’obligar-se, totes les parts CONVENEN:  
 
PRIMERA.-   L'Ajuntament de Ribes de Freser ingressarà al Consell Comarcal del Ripollès l'import de 
mil sis-cents cinquanta-vuit euros amb quinze cèntims (1.658,15 €), que es correspon amb el 30% de 
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la recaptació obtinguda pel seu municipi durant el 2014 en concepte de taxa turística. Aquest pagament 
s'efectuarà abans del 30 de setembre de 2016. 
 
SEGONA.- El Consell Comarcal ingressarà l'import al qual fa referència la clàusula Primera al 
Consorci Ripollès Desenvolupament, que el destinarà a finançar les tasques de coordinació del Projecte 
Itinerànnia, anualitat 2016 i  a d’altres accions de promoció turística de la comarca. 
 
TERCERA.  El Consorci Ripollès Desenvolupament justificarà aquest destí mitjançant certificat emès a 
l'efecte, en el termini màxim de 15 dies naturals, a comptar a partir de l'endemà de la data que el Consell 
Comarcal el requereixi a aquest efecte. 
 
QUARTA.-  Aquest conveni serà vigent des de la data que consta a l'encapçalament fins el 31 de 
desembre de 2016.    
 
I en prova de conformitat signen aquest conveni, per triplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data 
esmentats en l’encapçalament.” 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Ribes de Freser i al Consorci 
Ripollès Desenvolupament, a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció i a la cap d’Àrea de Cooperació 
Municipal, Relacions Institucionals i Transfrontereres, Modernització de 
l’Administració i Innovació Territorial, juntament amb una còpia dels convenis, 
perquè en tinguin constància. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura dels convenis. 
 
El senyor Josep Coma, conseller de l'Àrea de Cooperació municipal, Relacions 
institucionals i transfrontereres, Modernització de l'Administració i Innovació 
Territorial,  explica al Consell de Govern els punts 13 a 16. 
 
 
17. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL  
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE 
CAMPDEVÀNOL PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE DE 
BRIGADES JOVES 
 
Vista la minuta del conveni de col· laboració entre l’Ajuntament de Campdevànol i 
el Consell Comarcal del Ripollès, per al desenvolupament del projecte de brigades 
joves; 
 
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, 
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D’acord amb l’esmentat, el Consell de Govern per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar  el conveni a subscriure amb l’Ajuntament de Campdevànol, per 
al desenvolupament del projecte de brigades joves, el qual  és del contingut literal 
següent:  
 
“ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I 
L’AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 
DE BRIGADES JOVES  
 
Ripoll, ___ de _____ de 2016 
 

Artículo I.  R E U N I T S: 
 
D’una part, la senyora  DOLORS COSTA I MARTÍNEZ , primera tinent d'alcalde 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 Ple del dia de data __________, assistida per la 
secretària senyora Núria Charques i Grífols, i de l’altra, 
 
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, 
 

Artículo II.  M A N I F E S T E N: 

Artículo III.   
I.-  La subàrea de Joventut del Consell Comarcal del Ripollès, durant l’any 2011, en el marc del segon 
Enkomarca’t, la festa del jovent del Ripollès, va portar a terme una Taula de regidors de Joventut per 
exposar diverses experiències de brigades joves. Hi varen participar els regidors de Joventut dels 
ajuntaments de Riudellots de la Selva i Sils, amb l’objectiu de donar a conèixer els seus projectes de 
brigades joves als regidors de Joventut del Ripollès, per tal d’incentivar la seva implementació en la 
comarca.   
 
 
II.-  L’ajuntament de Campdevànol, després d'haver constatat que hi ha una demanda de joves del seu 
municipi per poder accedir a la seva primera experiència en el món laboral, ha previst el finançament 
necessari per tirar endavant un projecte de brigades joves durant l'estiu del 2016 i ha sol· licitat la 
col· laboració de la Subàrea de Joventut del Consell Comarcal del Ripollès per redactar el projecte, 
coordinar-lo tècnicament i per ocupar-se del procediment administratiu de selecció i contractació 
d'aquests joves. En concret es preveu la contractació de 5 joves per aquest any 2016. 
 
 
III.- L'Ajuntament de Campdevànol considera d'interès general desenvolupar el projecte de brigades 
joves en el seu municipi, per tal que els seus joves aconsegueixin l’èxit en la transició laboral, es 
conscienciïn de la situació laboral del mercat de treball i es responsabilitzin de les tasques que hauran de 
desenvolupar en el projecte.  
 
 
En conseqüència, C O N V E N E N:                                                                 
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Primer. – Aquest conveni té per objecte establir el marc de col· laboració entre l'Ajuntament de 
Campdevànol i el Consell Comarcal del Ripollès en el desenvolupament del Projecte de brigades joves, 
per als joves del municipi de Campdevànol, any 2016.  
 
Segon. – L'Ajuntament de Campdevànol encarrega al Consell Comarcal del Ripollès la redacció del 
projecte de brigades joves, la coordinació tècnica, la redacció de les bases de contractació laboral de 5 
joves del municipi de Campdevànol, el procediment de selecció i la corresponent contractació, per a 
l'estiu de l'any 2016. 
 
Tercer.- L'Ajuntament de Campdevànol ingressarà al Consell Comarcal del Ripollès,  abans de la 
contractació dels 5 joves, l'import de quatre mil cinc-cents euros (4.500 €), amb càrrec a la partida 
......................................... del seu pressupost vigent, sens perjudici de la seva liquidació definitiva. 
Aquest import cobreix la totalitat dels costos laborals derivats de la contractació dels 5 joves del 
municipi de Campdevànol destinats a la brigada jove.  
 
Quart.- El Consell Comarcal del Ripollès accepta l'encàrrec de les tasques administratives i tècniques 
detallades a la clàusula Segona d'aquest conveni.  
 
Cinquè.- La subàrea de Joventut del Consell Comarcal del Ripollès vetllarà  perquè aquest projecte es 
porti a terme dins del 2016 i aportarà els mitjans personals (tècniques de Joventut i impulsora de 
Garantia Juvenil), necessaris per a la seva execució, inclosa el seguiment laboral i formació dels joves 
seleccionats.  
 
Sisè.- Aquest conveni serà vigent des de la data que consta a l’encapçalament fins el 31 de desembre de 
2016.  
 
Setè.- Les causes de resolució d'aquest conveni seran: 
 

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

conveni. 
− Per qualsevol de les causes legalment establertes. 

 
Vuitè. -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. 
 
Llegit i trobat conforme, el signen per duplicat i en senyal de conformitat en el lloc i data a l’inici 
esmentats.” 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Campdevànol, a l’efecte 
corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció i a la cap d’Àrea de Serveis a les 
persones, juntament amb una còpia dels convenis, perquè en tinguin constància. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura dels convenis. 
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El president explica aquest punt que es planteja com un prova pilot a la comarca 
que, si va bé, els propers anys s'intentarà aplicar a altres municipis. 
 
 
18. DEVOLUCIÓ D’AVALS I FIANCES 
 
18.1. DEVOLUCIÓ D’AVAL A L’EMPRESA C.O.P. GERMANS M ARTY 
SA 
 
Vista la sol· licitud presentada per l’empresa C.O.P. GERMANS MARTY, SA, de 
devolució de l’aval dipositat com a garantia complementària per a la correcta gestió 
dels residus generats en el contracte de l’obra “Refugi d’animals, 3a. fase”; 
 
Atès l’informe favorable emès per la cap d’àrea de Territori i Sostenibilitat de la 
corporació, senyora Elisabet Muntadas i Castellà, en data 22 de març de 2016, 
sobre la devolució de l’aval de l’entitat Banco de Sabadell, SA, 
número10000565255, per un import de 277,02 € (dos-cents setanta-set euros amb 
dos cèntims), dipositat per l’empresa C.O.P. GERMANS MARTY, SA, 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, 
 
D’acord amb l’esmentat, el Consell de Govern per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Retornar a l’empresa C.O.P. GERMANS MARTY, SA, l’aval de l’entitat 
Banco de Sabadell, SA, número 10000565255, per un import de 277,02 € (dos-
cents setanta-set euros amb dos cèntims), dipositat en concepte de garantia 
complementària del contracte de l’obra “Refugi d’animals, 3a. fase”. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’interessat i a Intervenció, a l’efecte 
corresponent. 
 
 
19. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
19.1. APROVACIÓ DE FACTURES 
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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) 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Transport demanda Vall de 
Camprodon, mes de febrer 

ADO 604,22 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Transport demanda Vallfogona, mes 
de febrer 

ADO 482,03 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Reforç transport demanda Ripoll-
Camprodon, mes de febrer 

ADO 2.124,50 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Resta-Reforç transport demanda 
Ripoll-Camprodon, mes de febrer 

ADO -91,20 

FUNDACIÓ TELEVALL 
Manteniment sistemes informàtics, 
mes de gener 

O 3.171,20 

BERNARDINO 
LLONGARRIU 
GUILLAMET 

TEC L-4, mes de febrer O 2.196,89 

FUNDACIÓ TELEVALL 
Manteniment sistemes informàtics, 
mes de febrer 

O 3.171,20 

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

 
Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a 
l’efecte corresponent. 
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20. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
Per unanimitat dels presents s’acorda aprovar la urgència i tractar les propostes 
següents: 
 
 
20.1. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’ESCOLA D’EDUCADORS QUIRÀLIA I EL CONSELL COMARCAL  
DEL RIPOLLÈS PER A LA REALITZACIÓ DE LES PRÀCTIQUES  
D’ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE INFANTIL I JUV ENIL 
 
Vista la minuta del conveni de col· laboració entre l’escola d’educadors Quiràlia i el 
Consell Comarcal del Ripollès, per a la realització de les pràctiques d’activitats 
d’educació en el lleure infantil i juvenil; 
 
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, 
 
D’acord amb l’esmentat, el Consell de Govern per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar  el conveni a subscriure amb l’escola d’educadors Quiràlia, per a 
la realització de les pràctiques d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil, 
el qual  és del contingut literal següent:  
 
“ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ESCOLA D’EDUCADORS  QUIRÀLIA I EL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A LA REALITZACIÓ DE LES PRÀCTIQUES 
D’ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE INFANTIL I JUV ENIL 
 
Manlleu, ____ d’abril del 2016 
 
REUNITS 
 
D’una banda, el senyor Ivan Generó i Soler, com a representant legal de l’escola d’educadors Quiràlia 
ubicada al Passeig Sant Joan número 179 de Manlleu amb codi postal 08560. 
 
I de l’altra, el senyor Joan Manso i Bosoms, com a president del Consell Comarcal del Ripollès amb 
NIF número P6700004B, ubicat al carrer Progrés número 22 de Ripoll amb el codi postal 17500. 
 
Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a aquest acte, i. 
 
MANIFESTEN 
 
I. L’escola d’educadors Quiràlia és un centre de formació oficial en el lleure, reconegut per la Direcció 
General de Joventut des del 2006, per impartir la formació de cursos de monitor i director en el lleure 
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infantil i juvenil. És una escola educadors, oberta, inclusiva, compromesa, participativa i ambientalista, 
que treballa per educar en els valors de la diversitat i la sostenibilitat. 
 
II. La subàrea de Joventut del Consell Comarcal del Ripollès durant la Setmana Santa, ha organitzat un 
curs de monitor de lleure infantil i juvenil amb l’entitat Quiràlia. Aquest curs ha tingut una participació 
de 20 alumnes de la comarca del Ripollès.  
 
En data 29 de març de 2016, l’alumna Sílvia Murgou Capdevila ha fet la sol· licitud  per realitzar les 
pràctiques a l’Oficina Jove del Ripollès.  
 
A nivell tècnic es valora positivament la incorporació de la practicant durant les 160 hores que ha de 
realitzar en tots els serveis i projectes de l’Oficina Jove, ja que aportarà una nova visió a l’equip així 
com noves idees per aplicar amb els joves usuaris dels diversos serveis.   
III. L’ordre de l’1.10.2013, per la qual s’estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a 
i de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil,  requereixen la signatura prèvia d’un 
conveni de col· laboració entre els centres de pràctiques i l’escola d’educadors en el lleure per a la 
realització de les pràctiques d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil. 
 
D’acord amb els antecedents esmentats, les parts subscriuen aquest conveni amb subjecció als següents  
 
PACTES 
 
Primer.- L’objecte d’aquest conveni és establir l’estada en pràctiques d’alumnes dels curs de monitor en 
el lleure infantil i juvenil del centre formatiu escola d’educadors Quiràlia. 
 
Segon.- Les activitats de pràctiques han de complir els requisits establerts a l’article 3.2. de l’ordre 
1.10.2013. 
 
Les pràctiques consistiran en l’observació i la col· laboració en les tasques pròpies de l’equipament. 
L’alumne participarà en les activitats programades referents a l’àmbit de l’educació en el lleure i la 
dinamització comunitària que millor s’adeqüin a les seves necessitats i nivell formatiu, juntament amb 
els professionals de l’equipament.  L’objectiu de les pràctiques són que l’alumne aconsegueixi una 
experiència enriquidora en el camp de l’educació en el lleure. 
 
Tercer.- La tutoria de les pràctiques a l’equipament anirà a càrrec dels responsables de l’entitat i/o 
equipament. Les funcions de la tutoria de pràctiques són acollir l’alumne, facilitar-li la informació i 
l’ajut necessari perquè desenvolupi les tasques que se li assignin, fixar el seu pla de treball, vetllar per la 
seva formació i finalment, avaluar la seva activitat quan sigui requerit, a través del Certificat de 
pràctiques. 
 
Així, l’escola d’educadors Quiràlia ha nomenat un tutor del curs. També el Consell Comarcal del 
Ripollès nomena a la tècnica de Joventut, la senyora Patrícia Rodríguez Condon com a responsable de 
l’àrea de pràctiques, que en farà el seguiment i/o avaluació de l’alumne i de totes aquelles 
responsabilitats que li atorga la normativa interna. 
 
Quart.- La realització de les pràctiques no suposa l’assumpció per les parts d’obligacions més enllà de 
les estrictament establertes en aquest conveni. En cap cas, no implicarà l’existència d’una relació laboral 
entre l‘alumne i l’entitat i/o l’equipament de pràctiques. La relació entre l’entitat i/o l’equipament i 
l’alumne serà estrictament acadèmica. 
 
Cinquè.-  El centre de formació escola d’educadors Quiràlia té contractada una assegurança de 
responsabilitat civil i una pòlissa d’accidents que cobreix l’alumne durant el seu període de pràctiques. 
 
Sisè.- L’escola d’educadors Quiràlia no es responsabilitzarà de l’estat ni de les condicions de les aules 
dels centres i/o de les instal· lacions on es desenvolupin les pràctiques, així com de les causes derivades 
del seu estat. 
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Setè.- L’escola d’educadors Quiràlia no es fa responsable del comportament i l’actitud de l’alumne 
durant el seu període de pràctiques, essent l’alumne el màxim responsable del seu comportament i 
actitud. 
 
Vuitè.- Aquest conveni té naturalesa administrativa i, en cap cas, se’n podran derivar obligacions 
pròpies d’un contracte laboral. El conveni podrà ser rescindit per extinció de la relació entre l’estudiant i 
el centre formatiu; per mutu acord de les parts manifestat per escrit; per l’incompliment greu per 
qualsevol de les parts de les obligacions previstes al conveni; la denúncia d’una de les parts feta amb un 
mínim d’un mes i mig d’anticipació. 
 
Novè.- Amb la signatura d’aquest conveni de pràctiques, l’alumne assumeix plenament tots els acords 
descrits i queda sota la responsabilitat de les normes de funcionament de l’entitat i/o equipament on va a 
fer el procés de pràctiques. 
 
Desè.- La vigència d’aquest conveni és per al curs escolar 2015-2016  
 
I en prova de conformitat i acceptació, les parts signen el present conveni.” 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’escola d’educadors Quiràlia, a l’efecte 
corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció i a la cap d’Àrea de Serveis a les 
persones, juntament amb una còpia dels convenis, perquè en tinguin constància. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura dels convenis. 
 
 
20.2. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE 
QUERALBS PER A LA CONTRACTACIÓ AGREGADA DEL 
MANTENIMENT INFORMÀTIC, AIXÍ COM LA IMPLANTACIÓ DE 
L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I SERVEIS DEL CONSORCI AOC 
 
Vista la minuta del conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament 
de Queralbs, per a la contractació agregada del manteniment informàtic, així com 
la implantació de l’administració electrònica i serveis del Consorci AOC; 
 
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, 
 
D’acord amb l’esmentat, el Consell de Govern per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar  el conveni a subscriure amb l’Ajuntament de Queralbs, per a la 
contractació agregada del manteniment informàtic, així com la implantació de 
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l’administració electrònica i serveis del Consorci AOC, el qual  és del contingut 
literal següent:  
 
“ CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L’ AJUNTAMENT DE 
QUERALBS PER A LA CONTRACTACIÓ AGREGADA DEL MANTENI MENT 
INFORMÀTIC, AIXÍ COM LA IMPLANTACIÓ DE L'ADMINISTRA CIÓ ELECTRÒNICA I 
SERVEIS DEL CONSORCI AOC 
 
Ripoll, ... de .... de 2016 
  
Entitats que hi intervenen: 
 
El Consell Comarcal del Ripollès, representat pel seu president, Il· lustríssim Senyor Joan Manso i 
Bosoms, assistit per la secretària accidental de la corporació, senyora Marta Arxé i Llagostera, en virtut 
de les facultats conferides per acord del Consell de Govern del dia ..........................................  
 
L’Ajuntament de Queralbs, representat per la seva alcaldessa, Il· lustríssima Senyora Immaculada 
Constans i Ruiz, assistida pel senyor Gerard Soldevila i Freixa, secretari de l’Ajuntament. 
 
Antecedents i motivació  
 
1. El Consell Comarcal del Ripollès té com a competència prestar assistència tècnica, jurídica i 
econòmica als municipis, de conformitat amb allò que disposa l'article 28.1.a) 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, amb la finalitat que en tots els municipis del seu àmbit territorial es duguin a terme, amb 
nivells de qualitat homogenis, els serveis, les activitats i les prestacions que, d'acord amb els articles 66 i 
67 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, són de competència local. 
 
2. Donat l’interès i la predisposició mostrats per diferents municipis i consorcis de la comarca, el 
Consell Comarcal del Ripollès té la intenció d’agregar la demanda del servei de manteniment informàtic 
de tots aquests ens i la implantació de l'administració electrònica i dels serveis del Consorci AOC, amb 
un interès comú d’estalvi econòmic i procedimental.  
 
Els articles 203, 204 i 205 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), reconeixen la possibilitat d’acords entre les 
corporacions locals per dur a terme sistemes d’adquisició centralitzada.  
 
L'article 109.5 del TRLCSP preveu que si el finançament del contracte s'ha de realitzar amb aportacions 
de diferent procedència, encara que es tracti d'òrgans d'una mateixa Administració Pública, es tramitarà 
un únic expedient per l'òrgan de contractació al que correspongui l'adjudicació del contracte, havent-se 
d'acreditar  en l'expedient la plena disponibilitat de totes les aportacions i determinar l'ordre del seu 
abonament, amb inclusió d'una garantia per a la seva viabilitat. 
 
D’altra banda, l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya preveu que la realització d’activitats de caràcter material, tècnic 
o de serveis de la competència dels òrgans administratius, els organismes o les entitats públiques pot 
ésser encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d’una 
altra de diferent, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per dur-la a terme. 
Així mateix, l’apartat 5è preveu que si l’òrgan, organisme o entitat pública que rep l’encàrrec no pertany 
a la mateixa administració que el fa, l’encàrrec s’ha de formalitzar mitjançant un conveni.  
 
3. El Consell Comarcal del Ripollès ha detectat que el manteniment informàtic i la implantació de 
l'administració electrònica és un servei de prestació necessària a tots els municipis i consorcis de la 
comarca, que permet obtenir més estalvi i eficiència.  
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4. En virtut d’aquest marc legal, l’Ajuntament de Queralbs està interessat a participar en el benefici que 
comporta la contractació agregada del servei del manteniment informàtic de la seva corporació i de la 
implantació de l'administració electrònica i dels serveis del Consorci AOC, amb la gestió del Consell 
Comarcal. El Ple de l’Ajuntament ha aprovat, en data [............], encarregar al Consell Comarcal la 
gestió de la contractació agregada del servei del manteniment informàtic de la seva corporació i de la 
implantació de l'administració electrònica i dels serveis del Consorci AOC. 
 
En virtut de tot això, les parts subscriuen aquest conveni amb subjecció als següents  
 
PACTES: 
  
1. Actuacions objecte del conveni  
L’Ajuntament de Queralbs encarrega al Consell Comarcal del Ripollès la contractació agregada del 
servei del manteniment informàtic de la seva seu, la implantació de l'administració electrònica i dels 
serveis del Conveni AOC, mitjançant la contractació centralitzada en el Consell Comarcal, juntament 
amb tots aquells municipis i consorcis de la comarca del Ripollès que també s’hi adhereixin, a fi 
d’obtenir un estalvi econòmic i procedimental.  
 
2. Procediment  
a) L’Ajuntament es compromet a l’aprovació per acord del Ple o d'aquell òrgan que en tingui la 
competència, de la disposició de la despesa anual necessària, que serà un requisit previ essencial per 
iniciar el procediment de licitació del servei del manteniment informàtic de la seva seu, la implantació 
de l'administració electrònica i dels serveis del Conveni AOC.  
b) Amb aquest certificat, el Consell Comarcal del Ripollès elaborarà l’expedient per a la contractació 
agregada del servei del manteniment informàtic de la seva seu, la implantació de l'administració 
electrònica i dels serveis del Conveni AOC. Aquesta contractació la realitzarà de manera agregada amb 
la resta de municipis i consorcis que li hagin encarregat aquesta gestió, i triarà la modalitat contractual 
més favorable d’acord amb el seu criteri i la legislació d'aplicació.  
c) El Consell Comarcal del Ripollès adjudicarà el contracte a l’empresa que resulti adjudicatària i el 
signarà.  
d) La facturació derivada d’aquesta contractació agregada es durà a terme de manera segregada i 
s’adreçarà als diferents municipis i organismes, com a titulars i responsables del pagament. 
e) El Consell Comarcal del Ripollès vetllarà el compliment dels termes contractuals -fiscalitzant les 
tasques de l'empresa que resulti adjudicatària- i realitzarà un seguiment de l'execució contractual. 
També actuarà com a interlocutor entre l’empresa adjudicatària i els ajuntaments i consorcis per a tots 
els temes que siguin rellevants en la gestió del servei.  
f) L’Ajuntament designarà necessàriament una persona responsable del contracte que actuarà com a 
interlocutor amb el Consell Comarcal i comunicarà a l’empresa adjudicatària les seves necessitats, 
requeriments i consultes.  
 
3. Aprovació de la despesa i del procediment administratiu  
Sobre la base d’aquest conveni, l’aprovació i disposició de la despesa correspon a l’Ajuntament de 
Queralbs.  
 
El contracte preveurà un preu màxim hora de 30 €, més 6,30 € corresponent al 21% d'IVA, que resulta 
un import total de 36,30 €/hora. 
 
L’Ajuntament de Queralbs per a la contractació del servei del manteniment informàtic de l'Ajuntament, 
la implantació de l'administració electrònica i dels serveis del Consorci AOC, cal que trameti al Consell 
Comarcal del Ripollès l’acord de l’òrgan de govern competent del compromís de despesa per import de 
1.887,6 euros/any, IVA inclòs,  en l’aplicació pressupostària del pressupostos de 2016, 2017 i 2018 amb 
el concepte corresponent al servei objecte d’aquesta contractació. Aquesta tramesa és un requisit previ 
essencial per iniciar el procediment de licitació. Per a l’any 2016 el compromís és per l'import 
proporcional als mesos que restin de l'anualitat, des de la data d'aprovació d'aquest conveni.  
 
Mitjançant la signatura d’aquest conveni, l’Ajuntament de Queralbs es compromet a:  
- Assumir les condicions de l’objecte contractual tal com està definit en aquest conveni.  
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- Acceptar íntegrament les bases dels procediments i, especialment, dels plecs de clàusules 
administratives particulars, així com de les valoracions efectuades, les propostes d’adjudicació i la resta 
de decisions preses per la mesa de contractació.  
- Acceptar la realització unificada de la tramitació del procediment fins que s’adjudiqui i posteriorment 
es formalitzi el contracte.  
- Assumir les resolucions d’adjudicació en tots els seus termes i condicions, i la perfecció del contracte 
en aquests mateixos termes i condicions.  
- Assumir les condicions,  horaris i prestacions tècniques del servei, tal com estan especificades en 
l’annex 1 d’aquest conveni, les quals seran incorporades en el plec de clàusules tècniques corresponent.  
 
4. Relacions amb l'empresa adjudicatària  
L’empresa tindrà l’obligació contractual de prestar els serveis a l’Ajuntament de Queralbs d’acord amb 
el preu i les condicions fixades en el contracte. L’Ajuntament haurà de pagar a l'empresa adjudicatària 
en el termini màxim de trenta dies, en compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de 
la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen les mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials.  
 
5. Seguiment i incidències  
En cas que l’Ajuntament incompleixi el termini establert per als pagaments amb l'adjudicatària, rebrà 
una penalització per la demora i, a més, haurà de fer front als interessos corresponents. 
 
L’Ajuntament comunicarà al Consell Comarcal del Ripollès les incidències que es derivin del 
desenvolupament de l’execució del contracte perquè en tingui coneixement i constància administrativa 
per a una possible resolució.  
 
El servei corresponent del Consell Comarcal farà les tasques de seguiment i control dels acords 
contractuals amb l'empresa adjudicatària (validació de factures, compliment de compromisos, 
incidències, etc.).  
 
6. Vigència del conveni 
La vigència del conveni s’iniciarà un cop se signi i finalitzarà un cop s’esgoti el període de vigència del 
contracte/garantia previst en el contracte signat entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’adjudicatària, 
en un termini màxim d’un any.  
 
7. El conveni, mentre sigui vigent, pot ser modificat sempre que tingui l’aprovació tant del Consell 
Comarcal com de l’Ajuntament.  
 
8. L’incompliment del conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la resolució 
d’aquest.  
 
9. Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la jurisdicció contenciosa 
administrativa conèixer de les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació, modificació, 
resolució i efectes d’aquest conveni.  
 
10. Aquest conveni es podrà extingir per les causes següents:  
a) perquè se n’hagi realitzat l’objecte o n’hagi expirat el termini.  
b) per resolució, d’acord amb la clàusula anterior.  
c) per mutu acord.  
d) per qualsevol altra causa admissible en dret.  
 
11. La jurisdicció contenciosa administrativa és la competent per conèixer dels litigis que puguin sorgir 
entre les parts signants d’aquest conveni.  
 
ANNEX 1  
 
Informació que s'incorporarà al plec de clàusules tècniques: 
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Prestació del manteniment informàtic presencial a l’Ajuntament de Queralbs 
 

Ajuntament 
Hores 

setmanals 
Preu €/hora 21%IVA 

PREU MÀXIM 
HORA  

IVA INCLÒS* 

Queralbs 1 h/ setmanal 30 €/h 6.30 € 
36,30 €/H 
IVA inclòs 

 
* Aquest preu inclou l’assistència presencial a l’Ajuntament, on-line durant tota la jornada de treball de 
l’Ajuntament i els desplaçaments des del centre de treball de l’adjudicatari a l’Ajuntament i a la inversa. 
 
I, per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts subscriuen aquest conveni per 
duplicat.” 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Queralbs, a l’efecte 
corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció i a la cap d’Àrea de Cooperació 
Municipal, Relacions Institucionals i Transfrontereres, Modernització de 
l’Administració i Innovació Territorial, juntament amb una còpia dels convenis, 
perquè en tinguin constància. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura dels convenis. 
 
 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 
21. 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 Revisió dels ajuts de menjador escolar dels alumnes que es 

relacionen. 
Decret de 22.02.2016 Declarar desert el procediment negociat sense publicitat del 

contracte de serveis del Consell Comarcal per a la inserció de 
publicitat i monogràfics de contingut informatiu d’interès 
general en mitjans de comunicació de televisió. Lot B. 

Decret de 22.02.2016 Declarar desert el procediment negociat sense publicitat del 
contracte de serveis del Consell Comarcal per a la inserció de 
publicitat en mitjans de comunicació digitals. Lot B. 

Decret de 22.02.2016 Declarar desert el procediment negociat sense publicitat del 
contracte de serveis del Consell Comarcal per a la inserció de 
publicitat en mitjans de comunicació de premsa escrita. Lot B. 
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Decret de 01.03.2016 Aprovar el pagament de la certificació núm. 6 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 55.893,39 €. 

Decret de 01.03.2016 Aprovar el pagament de la certificació núm.11 i última de 
l'obra 2012/889, inclosa al PUOSC, titulada "Abastament de la 
zona d’Espinalba", de l'Ajuntament de Llanars, per un import 
de 30.608,75 €. 

Decret de 04.03.2016 Donar per favorable la inspecció biennal de la casa de colònies 
Pare Coll del municipi de Gombrèn. 

Decret de 07.03.2016 Concedir i denegar les sol· licitud d’ajut de menjador escolar 
per al curs 2015-2016 (fase-6) que es relacionen. 

Decret de 08.03.2016 Revisió d’ajut de menjador escolar a l’alumna que es relaciona. 
Decret de 08.03.2016 Adjudicació del procediment negociat sense publicitat del 

contracte de serveis del Consell Comarcal per a la inserció de 
publicitat a la ràdio. Lot B. 

Decret de 09.03.2016 Aprovació del Pla pressupostari elaborat a mig termini pel 
període 2017-2019. 

Decret de 15.03.2016 Resolució de les sol· licitud d’ajut de desplaçament per al curs 
2015-2016 (Fase-5a). 

Decret de 16.03.2016 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 març d’engany. 

Decret de 18.03.2016 Renúncia a l’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció 
Econòmica (XSLPE), període 2016-2019. 

Decret de 21.03.2016 Adjudicació del procediment obert amb diversos criteris 
d’adjudicació de la pòlissa d’assegurança de protecció de riscos 
mediambientals de l’abocador comarcal Ripollès-3, any 2016. 

Decret de 21.03.2016 Acceptació de la subvenció atorgada i executar el Projecte de 
compostatge domèstic i comunitari de bioresidus i el Projecte 
de recollida separada de bioresidus de grans productors. 

Decret de 22.03.2016 Contracte menor de serveis de prevenció de riscos laborals del 
personal del Consell Comarcal del Ripollès, any 2016. 

Decret de 22.03.2016 Contracte menor de serveis per al manteniment de l’equip 
d’alimentació elèctrica ininterrompuda per a l’equip UPS-
10000 NX (30’). 

Decret de 30.03.2016 Sol·licitar al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès 
que la seva tresorera presti les funcions de Tresoreria del 
Consell Comarcal del Ripollès, de forma transitòria, des del dia 
1 d’abril de 2016 i fins s’ocupi, mitjançant comissió de serveis, 
la plaça 4F. 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
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22. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
 
Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen a 
continuació: 
 
Resolució de 29.02.2016 Aprovar l'expedient número 2/2016 de modificació del 

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

Resolució de 08.03.2016 Aprovar l'expedient número 5/2016 de generació de crèdits en 
la forma i contingut que es detalla. 

Resolució de 14.03.2016 Aprovar el nou detall de l’execució del contracte de servei 
escolar de la Ruta 16 Pardines-Ribes. 

Resolució de 14.03.2016 Resolució d’atorgament d’un permís puntual d’abocament 
d’aigües residuals amb camió cisterna a l’habitant del 
municipi de les Lloses que es relaciona. 

Resolució de 15.03.2016 Atorgar el permís per a la utilització del servei de neteja de 
clavegueram a l’Ajuntament de Ripoll per a la neteja del 
clavegueram del CEE Dr. Ramon Surinyach i del CEIP 
Tomás Raguer. 

Resolució de 15.03.2016 Aprovar la liquidació per a l'Ajuntament de Ripoll, per la 
utilització del servei de camió cisterna per a la neteja del 
clavegueram del CEE Dr. Ramon Surinyach i del CEIP 
Tomás Raguer. 

Resolució de 15.03.2016 Atorgar al Bar Bon Rotllo del municipi de Ripoll el permís 
per a la utilització del servei de neteja de clavegueram i 
aprovar la liquidació. 

Resolució de 15.03.2016 Atorgar a l’habitatge del carrer de Vista Alegre, 9 bxos. del 
municipi de Ripoll el permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i aprovar la liquidació. 

Resolució de 15.03.2016 Atorgar a l’habitatge de l’Avinguda de Barcelona, 21, del 
municipi de Campdevànol el permís per a la utilització del 
servei de neteja de clavegueram i aprovar la liquidació. 

Resolució de 15.03.2016 Atorgar a la comunitat de propietaris del Raval de Barcelona, 
11, del municipi de Ripoll el permís per a la utilització del 
servei de neteja de clavegueram i aprovar la liquidació. 

Resolució de 16.03.2016 Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Ribes de Freser de la 
redacció de la memòria valorada per a l’ordenació de la Plaça 
de la Constitució del Barri de Ventolà . 

Resolució de 16.03.2016 Atorgar a l’habitatge del carrer de Clavetaires, 6, del municipi 
de Campdevànol el permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i aprovar la liquidació. 

Resolució de 16.03.2016 Atorgar a l’Hotel Solana del Ter del municipi de Ripoll el 
permís per a la utilització del servei de neteja de clavegueram 
i aprovar la liquidació. 

Resolució de 16.03.2016 Atorgar a la comunitat de propietaris del carrer Puig i 
Cadafalch, 26-28, del municipi de Ripoll el permís per a la 
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utilització del servei de neteja de clavegueram i aprovar la 
liquidació. 

Resolució de 18.03.2016 Renovació de l’Autorització d’abocament d’aigües residuals 
de l’empresa Escorxador del Ripollès, SA a la Depuradora de 
Ripoll-Campdevànol. 

Resolució de 21.03.2016 Atorgament d’un permís d’abocament d’aigües residuals a 
l’empresa Comercial de la Forja, SA a la Depuradora de 
Ripoll-Campdevànol. 

Resolució de 29.03.2016 Concedir una bestreta de sou a la treballadora de la corporació 
que es relaciona. 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
23. PRECS I PREGUNTES 
 
No se’n formulen. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com 
a secretària, estenc aquesta acta. 
 
La secretària accidental Vist i plau 
 El president 
 
 
 
Marta Arxé i Llagostera Joan Manso i Bosoms 


