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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 8/2015 
 
 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dilluns 4 de maig de 2015 
Hora d’inici: 19:10 hores 
Hora d’acabament: 19:25 hores 
Règim de sessió: Ordinària 
 
 
Assistents: Presidenta accidental: • Sra. M. Immaculada Constans i Ruiz 
   
 Vicepresidents: • Sr. Joan Manso i Bosoms 
  • Sr. Josep Coma i Guitart 
   
 Consellers (amb veu i sense vot): • Sr. Joan Bernadas i Rosell 
  • Sr. Pep Palos Sastre 
  • Sr. Xavier Perpinyà i Colomer 
   
 Gerent: • Sr. Albert Puigvert i Tuneu 
   
 Secretària accidental: • Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   
Excusa la seva absència: • Sr. Juan Bautista Cruz Aznar 
  • Sr. Aleix Busquets i Brullet 
  • Sra. Paquita Pastoret Busquets 
 
 
L’objecte de la reunió és celebrar la sessió ordinària del Consell de Govern i tractar els 
assumptes de l’ordre del dia següent: 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 
2. Aprovació del conveni de col· laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès i 

l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de la Secció Institut Germans Vila Riera de 
Camprodon per a la gestió del servei de menjador escolar. 
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3. Aprovació de factures i certificacions d’obres: 
3.1. Aprovació de factures. 

4. Mocions d'urgència. 
4.1. Aprovació de la tramitació de l’expedient, del plec de clàusules administratives 

particulars i del plec de prescripcions tècniques que regulen la contractació 
mitjançant procediment obert amb un únic criteri d’adjudicació, el preu més 
baix, del servei de transport i tractament dels lixiviats de l’abocador Ripollès-3. 

4.2. Modificació del contracte de concessió del servei públic de recollida de residus 
municipals i altres prestacions. 

4.3. Aprovació de la modificació del document de característiques tècniques que 
forma part del Conveni  d'encàrrec de gestió entre DIPSALUT i el Consell 
Comarcal del Ripollès per a la dinamització dels parcs urbans de salut i les 
xarxes d’itineraris saludables 

5. Informacions de Presidència i de Gerència. 
6. Precs i preguntes. 
 
 
La presidenta obre la sessió i es tracten els punts de l'ordre del dia. 
 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat dels membres assistents s’acorda aprovar l'acta de la sessió ordinària del 
dia 21 d’abril de 2015 sense cap esmena. 
 
 
2. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PAR ES 
D’ALUMNES DE LA SECCIÓ INSTITUT GERMANS VILA RIERA DE 
CAMPRODON PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR ES COLAR 
 
Vista la minuta de conveni de col· laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès i 
l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de la Secció Institut Germans Vila Riera de 
Camprodon per a la gestió del servei de menjador escolar; 
 
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 19 de juliol de 2011, en matèria d’aprovació de convenis de 
col· laboració i cooperació amb altres administracions i entitats, i publicades al BOP de 
Girona número 144 de 29-07-2011, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat dels membres assistents acorda: 
 
Primer. Aprovar el conveni a subscriure amb l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de 
la Secció Institut Germans Vila Riera, per a la gestió del servei de menjador escolar. 



 3 

 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de la Secció 
Institut Germans Vila Riera, a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció i al Servei d’Ensenyament, juntament amb una 
còpia del conveni, perquè en tinguin constància. 
 
Quart. Facultar la Presidència tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura del conveni. 
 
 
3. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
3.1. APROVACIÓ DE FACTURES 
 
Vista la proposta d’aprovació de la relació de despeses, i atès que han estat degudament 
conformades pels responsables de cada àrea i fiscalitzades favorablement per la 
Intervenció del Consell; 
 
Vist que l'acord del plenari del Consell Comarcal, adoptat en la sessió de 19 de juliol de 
2011 (BOP núm. 144 de 29-07-2011), conjuntament amb el Decret de Presidència de data 
12 de gener de 2012 (BOP núm. 20 de 30-01-2012), 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, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat dels membres assistents 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) 

CONSORCI GESTIÓ 
RESIDUS URBANS  
CC OSONA 

Cànon/taxa abocament Orís, mes de 
març 

ADO 40.280,69 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
31.3.15 

ADO 939,40 

HOSTESA 
Menjador escolar Mare de Déu de 
Núria, mes de març 

ADO 6.893,72 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats           
1 i 7.4.15 

ADO 1.939,63 

ECOIMSA Tractament i transport lixiviats 9.4.15 ADO 913,99 
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Proveïdor Concepte Indicador 
Import Euros 
(IVA inclòs) 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
13.4.15 

ADO 920,15 

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

HOSTESA 
Monitoratge ZER Vall del Ter, mes 
de gener 

O 2.756,40 

 
Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a l’efecte 
corresponent. 
 
 
4. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
Per unanimitat dels presents s’acorda aprovar la urgència i tractar les propostes següents: 
 
 
4.1. APROVACIÓ DE LA TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT, DEL  PLEC DE 
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DEL PLEC DE  
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGULEN LA CONTRACTACIÓ  
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB UN ÚNIC CRITERI 
D’ADJUDICACIÓ, EL PREU MÉS BAIX, DEL SERVEI DE TRAN SPORT I 
TRACTAMENT DELS LIXIVIATS DE L’ABOCADOR RIPOLLÈS-3 
 
En data 31 de juliol de 2008, l’abocador comarcal va quedar clausurat degut a què les 
obres de clausura estaven finalitzades. 
 
En un abocador tot i clausurat van sortint lixiviats, els quals s’han de tractar en un gestor 
autoritzat. 
 
El lixiviat és un residu que té el codi 190703 en el catàleg Europeu de Residus i té la 
classificació de residu no especial. En el catàleg de residus de Catalunya té el codi 
190201. 
 
Els lixiviats són conduïts de l’abocador, amb conduccions, sense ser barrejats amb aigües 
no contaminades, cap a la bassa que hi ha a la part inferior de l’abocador, on antigament 
hi havia l’estació depuradora de lixiviats. Aquesta bassa és de 600 metres cúbics. De la 
bassa surt  una canonada que va fins a peu de carretera, on s’han de carregar els lixiviats a 
un camió cisterna per portar-los a gestionar. 
 
Per dur a terme aquesta inversió s’ha de procedir a la tramitació i resolució de l’expedient 
de contractació corresponent, amb l’aprovació del plec de clàusules administratives 
particulars, el plec de prescripcions tècniques i de la despesa corresponent, sense major 
demora que la que imposa la tramitació de l’expedient; 
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Vist el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques que regulen 
la contractació mitjançant procediment obert amb un únic criteri d’adjudicació, el preu 
més baix,  del servei del transport i tractament dels lixiviats de l’abocador Ripollès-3; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en virtut del decret de 
Presidència de 12 de gener de 2012, i publicades al BOP de Girona número 20, de 30 de 
gener de 2012; 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat dels membres assistents acorda: 
 
Primer. Aprovar la tramitació de l’expedient de contractació i el procediment 
d’adjudicació per procediment obert amb un únic criteri d’adjudicació, el preu més baix, 
del contracte de serveis de transport i tractament dels lixiviats de l’abocador comarcal 
Ripollès-3. 
 
Segon. Aprovar el Plec de clàusules econòmiques administratives i el plec de 
prescripcions tècniques del procediment obert amb un únic criteri d’adjudicació, el preu 
més baix, del contracte de serveis de transport i tractament dels lixiviats de l’abocador 
comarcal Ripollès-3. 
 
Tercer. Autoritzar la despesa de 38,70 €/m3, més  3,87 € corresponent al 10% d’IVA, 
resultant un preu unitari màxim de 42,57 €/m3, essent el pressupost màxim anual de 
120.008,70 euros/any, més 12.000,87 € corresponent al 10% d’IVA, i que resulta un 
import de 132.009,57 €/any (CENT TRENTA-DOS MIL NOU EUROS AMB 
CINQUANTA-SET CÈNTIMS), amb càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost 
vigent. 

 
Quart. Convocar el procediment obert amb un únic criteri d’adjudicació, el preu més baix, 
del servei de transport i tractament dels lixiviats de l’abocador Ripollès-3, mitjançant 
anunci de licitació en el BOP de Girona, pel termini de 15 dies naturals comptadors des 
de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona. També es 
publicarà l’anunci de licitació a la web del Consell Comarcal del Ripollès 
(www.ccripolles.cat) en l’apartat perfil del contractant. 
 
Cinquè. Les resolucions anteriors estan sotmeses a l’informe de la Intervenció del Consell 
Comarcal sobre disponibilitat pressupostària. 
 
Sisè. Que Intervenció informi sobre la disponibilitat pressupostària i Secretaria sobre el 
procediment a seguir. 
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4.2. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SER VEI PÚBLIC 
DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS I ALTRES PRESTAC IONS 
 
1.- Per acord del Consell de Govern en sessió celebrada en data de 11 de juny de 2002 es 
va adjudicar el contracte de concessió del servei públic de recollida de residus municipals 
i altres prestacions, d’acord amb el plec de condicions administratives particulars i 
tècniques  aprovats en data de 12 de març de 2002, i en sessió de data 23 de juliol de 
2002 s’aprovà la formalització, a nom de VIGFA RESIDUS SL, Societat constituïda pels 
socis empresarials que van presentar l’oferta, per un preu total de 513.800 €. En data de 
19 d’agost de 2002 es va formalitzar el contracte administratiu entre el Consell Comarcal 
del Ripollès i l’empresa VIGFA SL per a la prestació del contracte de concessió del 
servei públic de recollida de residus municipals i altres prestacions, amb efectes a partir 
de l’1 d’octubre de 2002 i per un termini d’execució i de vigència de deu anys. 
 
El pacte segon del contracte subscrit, així com l'article 10 del plec regulador de la 
contractació relatius al termini de vigència de la concessió, estableixen que el contracte 
serà prorrogable expressament per períodes de 6 mesos fins a un màxim de 2 anys. 
Únicament en casos de necessitat causada per l’interès públic del servei, podrà prorrogar-
se la concessió fins a 2 anys més, sens perjudici d’allò que resulti del principi d’equilibri 
financer del contracte. Així mateix serà obligatòria pel contractista una pròrroga de 6 
mesos si no ha estat formalitzada una nova adjudicació del servei abans de la finalització 
del termini contractual o de les seves pròrrogues. 
 
En data 1 d'octubre de 2014 va finalitzar el termini de vigència inicial de 10 anys, així 
com la pròrroga inicial prevista de 2 anys més. El Consell de Govern, en les seves 
sessions de dates 2 de setembre de 2014 i 17 de març de 2015, donada la complexitat i 
llarga durada del procediment contractual, va haver d'executar part de la pròrroga, ja 
prevista als plecs reguladors de la contractació, motivada per l'interès públic del servei. 
 
Avala la necessitat de pròrroga d'aquest contracte el fet que, tot i que des de fa mesos 
s'està treballant en l'elaboració dels nous plecs reguladors de la contractació, resten 
pendents de definició aspectes substancials per a la contractació, ja que no tots els 
municipis de la comarca han determinat exactament el servei de recollida d’escombraries 
que volen implantar, encara s'estan debatent els serveis concrets que s'han d'incloure al 
contracte, així com les modificacions i millores que es pretenen introduir en el nou servei 
de recollida i tractament de residus municipals de la comarca del Ripollès, la qual cosa 
impedeix, des del punt de vista tècnic, jurídic i econòmic, la redacció definitiva dels nous 
plecs reguladors de la contractació. 
 
2.- En data de 13 de desembre de 2005, el Consell de Govern del Consell Comarcal del 
Ripollès va aprovar les modificacions específiques als plecs de clàusules econòmiques 
administratives i tècniques del contracte de recollida de residus a la comarca del Ripollès 
pel qual es modificava el contracte per a la prestació de nous serveis. D’entre les 
modificacions aprovades  destaca la de la recollida porta a porta del municipi de Sant 
Joan de Les Abadesses i la recollida de la fracció orgànica de tots els municipis de la 
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comarca i el seu transport fins a la planta de compostatge, inclòs el manteniment, 
buidatge i neteja de contenidors. 
 
3.- En data 24 d’octubre de 2008, es formalitza el conveni de mutu acord en relació a les 
modificacions del plec de condicions econòmico administratives i  del plec tècnic del 
contracte de recollida de residus a la comarca del Ripollès. Pel que fa al plec tècnic es 
modifica l’article 2.2.A.8, quant a la periodicitat de la recollida de la selectiva, de la 
fracció orgànica i de la fracció resta. Aquestes modificacions també preveien que el 
reforç de la recollida de la fracció resta i orgànica del municipi de Ripoll, si era el cas, fos 
els dijous. 
 
En data 18 de novembre de 2009, es formalitza el conveni de mutu acord en relació a la 
modificació de contracte per la incorporació d’un reforç de recollida, el dijous, de manera 
habitual i continuada al municipi de Ripoll. Aquesta modificació es va realitzar a petició 
del propi Ajuntament de Ripoll.  
 
4.- En data de 2 de maig de 2012, es formalitza el conveni de mutu acord de modificació 
del contracte, consistent en la supressió de la prestació, del servei de recollida fracció 
resta i orgànica, tots els dijous de forma continuada, al municipi de Ripoll, que va 
comportar disminuir la retribució del contractista per a l’any 2012, amb l’import de 
57.494 €, IVA inclòs. 
 
5.- En data 21 de març de 2013, es va formalitzar el conveni de mutu acord de 
modificació del contracte formalitzat en data de 19 d’agost de 2002 entre el Consell 
Comarcal del Ripollès i l’empresa VIGFA RESIDUS SL, disminuint la retribució del 
contractista per a l’any 2013, amb l’import de 36.844,46 €, IVA inclòs, en concepte 
d’optimització del servei de recollida de residus dels municipis de Campdevànol, 
Queralbs i Vilallonga de Ter. 
 
6.- L'empresa VIGFA RESIDUS, SL va sol· licitar una modificació del contracte a causa 
de l'augment desmesurat de la partida de manteniment i reparació dels vehicles, ja que la 
majoria han finalitzat el seu període de vida útil. De conformitat amb l'informe emès per 
la cap de l'Àrea de Medi Ambient i Cooperació Municipal en data 30 d'abril de 2015, la 
presentació de les factures de manteniment i reparació dels vehicles des de l'any 2003 fins 
al 2014, acredita que la diferència entre la mitjana del cost anual de manteniment dels 
vehicles adscrits a la prestació del servei durant el període inicial del contracte (2003-
2012) i la mitjana d'aquest cost durant les seves pròrrogues (2013-2014), és de 39.161,59 
€/any. 
 
Es va arribar a un acord amb l'empresa VIGFA RESIDUS, SL, pel qual aquesta assumia 
el 50% d'aquest cost i el Consell Comarcal el 50% restant. Això suposa un augment anual 
de 19.580,79 €/any. En el cas de l'any 2015, considerant que l'IPC 2014-2015 ha estat de 
-1%, l'augment és de 19.384,99 €. 
 
També es va acordar aprovar la modificació del contracte consistent en preveure l'estalvi 
degut a la reducció de servei que es fa en els municipis on s'han instal· lat compactadors 
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i/o altres mesures de reducció del servei. Aquesta modificació afecta al municipi de 
Vallfogona de Ripollès en un import de 1.895,48 €, per a l'any 2014 i als municipis de 
Molló en un import de 1.078,90 €, Vallfogona de Ripollès en un import de 2.505,84 € i a 
Campelles en un import de 1.932,19 €, per a l'any 2015. 
 
La diferència entre ambdós conceptes (19.580,79 € - 1.895,48 €), comporta un increment 
per al 2014 de disset mil sis-cents vuitanta-cinc euros amb trenta-un cèntims 17.685,31 €. 
 
La diferència entre ambdós conceptes (19.384,99 € - 5.516,93 €), comporta un increment 
per al 2015 de tretze mil vuit-cents seixanta-vuit euros amb sis cèntims (13.868,06 €). 
 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
I.-  La Comissió Mixta de seguiment prevista en els convenis de delegació de 
competències entre els Ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal del Ripollès per 
a la prestació dels serveis municipals  de la recollida, del transport, de la valoració, la 
disposició i el rebuig dels residus sòlids municipals pel servei de deixalleria i de recollida 
del vidre, del paper i del cartró, tenia atribuïda la competència d’informe previ vinculant, 
per les modificacions dels contractes de prestació de serveis. El Consell d’Alcaldes en la 
sessió celebrada en data de 7 d’octubre de 2003, va acordar dissoldre la Comissió Mixta 
de Seguiment i Control de les competències municipals i incloure les seves facultats dins 
de les que competen al Consell d’Alcaldes de la comarca del Ripollès. 
 
II.-  La disposició transitòria primera 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, 
estableix que els contractes administratius adjudicats amb anterioritat a l'entrada en vigor 
d'aquesta llei es regiran, pel que fa als seus efectes, compliment i extinció, inclosa la seva 
duració i règim de pròrrogues, per la normativa anterior. 
 
L’article 101 del Reial Decret 2/2000 pel que s’aprova el text refós de la Llei de 
contractes de les Administracions Públiques, preveu que un cop perfeccionats els 
contractes, l’òrgan de contractació només podrà introduir modificacions per raó d’interès 
públic en els elements que l’integren, sempre que siguin degudes a necessitats noves o 
causes imprevistes, justificant-ho degudament a l’expedient. L’article 163 del mateix text 
legal preveu que l’Administració podrà modificar per raons d’interès públic, les 
característiques del servei contractat. Quan les modificacions afectin el règim financer del 
contracte, l’Administració haurà de compensar al contractista de manera que es mantingui 
l’equilibri en els supòsits econòmics que haguessin estat considerats bàsics en 
l’adjudicació del contracte. 
 
En aplicació de la Disposició Addicional Novena i l’article 59 del Reial Decret 2/2000 no 
cal sol· licitar informe de la Comissió Jurídica Assessora, ja que el respecte el contracte 
actual, la modificació no excedeix del 20% dels recursos ordinaris del pressupost del 
Consell Comarcal del Ripollès. 
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III.-  De conformitat amb l'informe tècnic i jurídic emesos, l'increment desmesurat dels 
costos de reparació dels vehicles adscrits al servei és aliena a la voluntat del contractista i 
és conseqüència de la pròrroga del contracte i de l'ús extraordinari dels vehicles, més 
enllà del període de vida útil inicialment previst. 
 
IV.- L’òrgan competent per aprovar la modificació és el Consell de Govern per delegació 
del Ple en sessió celebrada en data de 19 de juliol de 2011 i publicat al BOP núm. 144 de 
Girona, de 29-07-2011. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat dels membres assistents acorda: 
 
PRIMER.-  APROVAR la proposta de modificació del contracte de gestió del servei 
públic de recollida de residus municipals i altres prestacions formalitzat en data 19 
d’agost de 2002 entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’empresa VIGFA RESIDUS 
SL, per a l'any 2014,  incrementant la retribució del contractista amb l’import de 
17.685,31 € (disset mil sis-cents vuitanta-cinc euros amb trenta-un cèntims), més 
1.768,31 €, corresponent al 10% d'IVA, resultant un import total de 19.453,84 € 
(DINOU MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VU ITANTA-
QUATRE CÈNTIMS), IVA inclòs , en concepte de l'increment extraordinari del cost de 
reparació i manteniment dels vehicles durant els períodes de pròrroga contractual, un cop 
deduït l'import corresponent a la reducció del servei al municipi de Vallfogona de 
Ripollès. 
 
Aquest acord restarà supeditat al dictamen favorable adoptat pel Consell d’Alcaldes i a 
l'informe de la intervenció. 
 
SEGON.- APROVAR la proposta de modificació del contracte de gestió del servei 
públic de recollida de residus municipals i altres prestacions formalitzat en data 19 
d’agost de 2002 entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’empresa VIGFA RESIDUS 
SL, per a l'any 2015, incrementant la retribució del contractista amb l’import de 
13.868,06 € (tretze mil vuit-cents seixanta-vuit euros amb sis cèntims), més 1.386,81 
€, corresponent al 10% d'IVA, resultant un import total de 15.254,86 € (QUINZE 
MIL DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-S IS 
CÈNTIMS), IVA inclòs , en concepte de l'increment extraordinari del cost de reparació i 
manteniment dels vehicles durant els períodes de pròrroga contractual, un cop deduïts els 
imports corresponents a la reducció del servei als municipis de Vallfogona, Molló i 
Campelles.  
 
Aquest acord restarà supeditat al dictamen favorable adoptat pel Consell d’Alcaldes i a 
l'informe de la intervenció. 
 
TERCER.- Els efectes d’aquesta modificació es produiran a partir del dia 1 de gener de 
2014 i fins a la finalització de la vigència del contracte. 
    
QUART.-  ATORGAR a l’empresa VIGFA RESIDUS, SL. un període de 10 dies hàbils 
per formular les al· legacions que estimi pertinents. 
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CINQUÈ.-  COMUNICAR aquest acord a la Intervenció i a l’Àrea de Medi Ambient i 
Cooperació Municipal, a l’efecte oportú. 
 
 
4.3. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL DOCUMENT DE 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES QUE FORMA PART DEL CONVE NI  
D'ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE DIPSALUT I EL CONSELL CO MARCAL 
DEL RIPOLLÈS PER A LA DINAMITZACIÓ DELS PARCS URBAN S DE 
SALUT I LES XARXES D’ITINERARIS SALUDABLES 
 
En data 7 d’abril de 2015 el Consell de Govern va aprovar el conveni de col· laboració 
entre l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT) i el 
Consell Comarcal del Ripollès, que té com a objecte l’encàrrec de gestió al Consell 
Comarcal dels serveis de dinamització del programa Pm01 “Programa de Parcs Urbans i 
Xarxes d’Itineraris Saludables”, juntament amb el document de característiques tècniques 
que formava part íntegra del mateix conveni. 
 
En data 15 d’abril, DIPSALUT ha tramès una modificació del document de 
característiques tècniques que forma part del conveni esmentat. Concretament modifica la 
redacció dels apartats 3.1 i 3.2, però que no suposa cap variació del contingut del 
conveni, ni del lliurament de fons que aquest preveu per atendre els compromisos que 
se’n deriven.  
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell Comarcal en 
sessió celebrada en data 19 de juliol de 2011, en matèria d’aprovació de convenis de 
col· laboració i cooperació amb altres administracions i entitats, i publicades al BOP de 
Girona número 144 de 29-07-2011, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat dels membres assistents acorda: 
 
Primer. Aprovar la modificació del document de característiques tècniques que forma part 
del conveni entre Dipsalut i el Consell Comarcal del Ripollès per a l’encàrrec de gestió 
per a la dinamització dels Parcs urbans de Salut i les Xarxes d’Itineraris Saludables, 
durant l’any 2015.  
 
Segon. Comunicar aquest acord Dipsalut, per a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció i a l’Àrea de Medi Ambient i Cooperació 
Municipal, juntament amb una còpia del document modificat, perquè en tinguin 
constància. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la signatura 
d'aquest document i per dur a terme totes aquelles actuacions que se'n deriven. 
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5. INFORMACIÓ DE PRESIDÈNCIA I GERÈNCIA 
 
No n’hi ha.  
 
6. 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 
        La presidenta accidental 
 
 
 
 
        M. Immaculada Constans i Ruiz 
 


