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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 08/2016 
 
 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts 19 d’abril de 2016 
Hora d’inici: 19.10 hores 
Hora d’acabament: 19.40 hores 
Règim de sessió: Ordinària 
 
 
Assistents: President: • Sr. Joan Manso i Bosoms 
   
 Vicepresidents: • Sr. Eudald Picas i Mitjavila 
  • Sr. Miquel Rovira i Comas 
  • Sra. Immaculada Constans i Ruiz 
  • Sr. Josep Coma i Guitart 
   
 Consellers: • Sr. Joan Albamonte i Ventayol 
  • Sra. Mònica Bonsoms i Pastoret 
  • Sr. Josep Estragués i Bonada 
  • Sra. Dolors Cambras i Saqués  
  • Sr. Enric Gràcia i Barba (S'incorpora 

al punt 7 de l'ordre del dia) 
  • 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. Modificació del Pla estratègic subvencions del Consell Comarcal del Ripollès, 

any 2016. 
3. Proposta d’aprovació de les Bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts de 

menjador adreçat a alumnat d’ensenyament obligatori i de segon cicle 
d’educació infantil de la comarca del Ripollès i de l’obertura de la convocatòria 
per al curs 2016-2017. 
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4. Proposta de modificació de les Bases reguladores per atorgar ajut Individual de 
desplaçament a alumnat d’ensenyament obligatori i de segon cicle d’educació 
infantil de la comarca del Ripollès i de l’obertura de la convocatòria per al curs 
2016-2017. 

5. Aprovació dels convenis de col· laboració entre el Consell Comarcal del 
Ripollès i els ajuntaments de: Campdevànol, Campelles, Camprodon, Gombrèn,  
Molló, Ogassa, Llanars, Pardines, Planoles,  Queralbs, Ribes de Freser,  Sant 
Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries, Setcases, Toses i Vilallonga de 
Ter per a la contribució al cofinançament del servei de joventut comarcal. 

6. Aprovació del conveni de col· laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès i 
els Ajuntaments de  Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Ribes de Freser, Sant 
Pau de Segúries, Llanars, Ogassa i Vilallonga de Ter per al desenvolupament 
del projecte “Territori educador.Renowa’t. Per una nova cultura energètica i 
una societat hipocarbònica” 

7. Aprovació de factures i certificacions d’obres: 
7.1 Aprovació de factures. 

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

9. Donar compte dels decrets de Presidència. 
10. Donar compte de les resolucions de Gerència. 
11. Precs i preguntes. 
 
El president obre la sessió i es tracten els punts de l'ordre del dia. 
 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’acorda, per unanimitat dels assistents, aprovar l'acta de la sessió ordinària del dia 
5 d’abril de 2016, sense cap esmena. 
 
 
2. MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS, ANY 2016  
 
Antecedents de fet: 
 
El Consell de Govern en la seva sessió de data 16 de febrer de 2016 va aprovar el 
Pla estratègic de subvencions del Consell Comarcal del Ripollès, any 2016. Des 
d'aleshores fins ara, el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
ha notificat els Criteris per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a 
l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres 
educatius sufragats amb fons públics, per al curs escolar 2015-16. 
 
Aquests criteris, totalment diferents dels emprats fins ara per a l'atorgament dels 
ajuts de menjador escolar, han determinat la necessitat de modificar els indicadors 
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d'avaluació de les Fitxes del Pla estratègic que contenen aquestes subvencions de 
concurrència competitiva.  
 
Així mateix, a proposta del Consorci de Benestar Social del Ripollès s'ha modificat 
l'article 3.3.c).c de les Bases reguladores per atorgar ajuts individuals de 
desplaçament a l’alumnat d’ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació 
infantil de la comarca del Ripollès i, conseqüentment, s'ha de modificar la Fitxa 
correlativa del Pla estratègic de subvencions, any 2016. 
 
A més, s'aprofita aquesta modificació per corregir els defectes materials detectats i 
per detallar el mínim de punts necessaris per poder ser beneficiari de les 
subvencions a atorgar en  règim de concurrència competitiva per al foment 
d’activitats d’interès social o promoció d’una finalitat pública comarcal i per a la 
cobertura d’activitats escolars a la comarca del Ripollès, així com per establir la 
graduació dels imports a atorgar segons la puntuació obtinguda. 
  
 
Fonaments de Dret: 
 
El Pla estratègic de subvencions del Consell Comarcal del Ripollès, any 2016 té la 
seva base normativa en l'article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, la qual disposa que les administracions que proposin l'establiment 
de subvencions han de concretar en un pla estratègic de subvencions els objectius i 
efectes que es pretenen amb l’aplicació del pla, el termini per a la seva consecució, 
els costos previsibles i les seves fonts de finançament, supeditant-ho, en qualsevol 
cas, al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària.  
 
L'aprovació d'un Pla estratègic de subvencions és un pas més en el procés de 
racionalització de les administracions públiques, en tant que obliga que la gestió de 
les subvencions es realitzi d'acord amb els principis de publicitat, transparència, 
concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació, així com l'eficàcia en el 
compliment dels objectius fixats i l'eficiència en l'assignació i utilització dels 
recursos públics, amb total subjecció al compliment dels objectius d'estabilitat 
pressupostària.  
 
El Pla estratègic de subvencions constitueix a la vegada un instrument al servei del 
principi de transparència recollit a la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre,  de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern;  i a la Llei catalana  
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern.  En aquest sentit, la Llei general de subvencions ja va tenir en compte 
aquesta orientació, essent un dels seus principis rectors el de transparència. 
 
El Pla estratègic de subvencions vol destacar, d'acord amb la normativa vigent, que 
el procediment ordinari de concessió de les subvencions és el règim de 
concurrència competitiva. El procediment de subvencions per concessió directa 
comprèn aquelles subvencions previstes nominativament en el pressupost del 
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Consell Comarcal, aquelles subvencions l'atorgament de les quals vingui imposat 
per una norma de rang legal, i, excepcionalment, aquelles altres subvencions en què 
s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres 
degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública, per la seva 
especificitat, la identificació o previ acotament dels beneficiaris potencials, o altres 
circumstàncies anàlogues.  
 
D’acord amb allò previst a l’article 28 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, la comarca ha d'exercir les funcions d'assistència i cooperació que li 
corresponen tenint en compte  les necessitats dels diferents municipis. 
 
L’àmbit temporal de vigència del Pla serà únicament el de l’exercici 2016. 
 
Correspon al Consell de Govern l'aprovació del Pla estratègic de subvencions del 
Consell Comarcal del Ripollès, any 2016, així com la seva modificació, per 
delegació acordada pel Plenari comarcal en la seva sessió de data 8 de setembre de 
2015 -publicada al BOP de Girona núm. 186, de data 25 de setembre de 2015-, de 
totes aquelles competències del Ple que de conformitat amb la legislació vigent 
siguin delegables i no hagin estat delegades expressament a qualsevol altre òrgan.  
 
D’acord amb l’esmentat, el Consell de Govern, per unanimitat dels assistents, 
acorda: 
 
Primer.- Aprovar la modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell 
Comarcal del Ripollès, any 2016, en el sentit exposat. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a la Intervenció i als caps de les àrees en què 
s'organitza la corporació. 
 
Tercer. Publicar la modificació del Pla estratègic de subvencions, any 2016, al 
portal de la transparència de la pàgina web del Consell Comarcal als efectes del seu 
coneixement general. 
 
El president explica que les modificacions principals del Pla estratègic i de les 
bases que s'aprovaran en el següent punt de l'ordre del dia, estan motivades pels 
Criteris que el Departament d'Ensenyament ha notificat per a l'atorgament dels 
ajuts de menjador escolar. Explica succintament quina és la diferència entre ajut i 
gratuïtat, quines són les causes d'exclusió i la diferència entre els ajuts per motius 
socioeconòmics i geogràfics. 
 
 
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER A 
L'ATORGAMENT D’AJUTS DE MENJADOR ADREÇATS A 
L’ALUMNAT D’ENSENYAMENT OBLIGATORI I DE SEGON CICLE  
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D'EDUCACIÓ INFANTIL DE LA COMARCA DEL RIPOLLÈS I DE  
L'OBERTURA DE LA CONVOCATÒRIA PER AL CURS 2016-2017  
 
I.- El Decret 160/1996, de 14 de maig (DOGC núm. 2208, de 20.5.1996), pel qual 
es regula el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del 
Departament d’Ensenyament estableix, a l’article 21, la possibilitat que les 
administracions públiques, dins de les seves disponibilitats pressupostàries, puguin 
atorgar ajuts de menjador per a l’alumnat que ho sol· liciti i a qui no li correspongui 
la gratuïtat del servei. 
 
La disposició addicional segona del Decret 160/1996 determina que correspon als 
consells comarcals la gestió dels ajuts de menjador per necessitats 
socioeconòmiques o de situació geogràfica de l’alumnat, quan hagin assumit 
aquesta competència o bé l’assumeixin, i signin els corresponents convenis amb el 
Departament d’Ensenyament. En data 3 de juny de 2014, el Consell de Govern del 
Consell Comarcal del Ripollès va aprovar el conveni de col· laboració amb el 
Departament d’Ensenyament relatiu a la delegació de competències quant a la 
gestió del servei escolar de transport, del servei escolar de menjador, i altres 
prestacions en matèria d’ensenyament. Aquest conveni estableix que el Consell 
Comarcal del Ripollès assumeix la competència delegada de la gestió dels ajuts de 
menjador.   
 
II.-Per acord del Ple de data 15 de març de 2016 es van aprovar les Bases 
reguladores per atorgar ajuts individuals de desplaçament a l’alumnat 
d’ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil de la comarca del 
Ripollès. Aquestes bases no han estat publicades atès que la Direcció General 
d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya ha comunicat els Criteris per a l'atorgament d'ajuts 
individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon 
cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 
escolar 2015-16, de data 23 de març de 2016, que comporten la necessitat d'aprovar 
unes noves bases. reguladores per a la concessió dels ajuts individuals de menjador. 
 
Aquests criteris, a més, estableixen que el termini de presentació de sol· licituds, 
preferentment, haurà d'acabar durant el mes de maig, amb la qual cosa cal obrir, 
amb caràcter immediat, la convocatòria d'aquests ajuts per al curs 2016-17. 
 
III.- Els articles 118 i 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, estableixen l’objecte que han 
de tenir les subvencions i el contingut de les bases que regulen la seva concessió. 
També regulen el procediment d’aprovació d’aquestes bases i fixen que el Ple és 
l’òrgan competent per aprovar-les. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels assistents, acorda:  
 



 6 

Primer. Deixar sense efecte l'acord del Ple de data 15 de març de 2016 pel qual 
s'aprovaven les bases reguladores per atorgar ajuts individuals de menjador a 
l’alumnat d’ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil de la 
comarca del Ripollès. 
 
Segon. Aprovar inicialment les bases reguladores per atorgar ajuts individuals de 
menjador a l’alumnat d’ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil 
de la comarca del Ripollès -les quals apliquen els Criteris per a l'atorgament d'ajuts 
individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon 
cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 
escolar 2016-17, del Departament d'Ensenyament-. Aquestes bases seran vigents a 
partir de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la província de Girona. 
 
Tercer. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província de Girona i al tauler 
d’anuncis de la corporació per un termini de vint dies i anunciar una referència 
d’aquesta publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En cas que no 
es formulin al· legacions durant el període d’exposició pública, aquest acord 
esdevindrà definitiu sense necessitat d’adoptar-ne un altre. 
 
Quart. Obrir la convocatòria per atorgar ajuts individuals de menjador a l’alumnat 
d’ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil de la comarca del 
Ripollès, corresponent al curs escolar 2016/2017. El termini per poder sol· licitar 
aquests ajuts s’iniciarà el dia 2 de maig de 2016 i finalitzarà el dia 3 de juny de 
2016.  
 
Les sol· licituds es podran presentar a la seu del Consell Comarcal del Ripollès o al 
centre escolar on l’alumne/a estigui matriculat. També es podran presentar per 
correu ordinari o via telemàtica al Consell Comarcal. 
 
Cinquè. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província de Girona, al tauler 
d’anuncis de la corporació, a la Base de Datos Nacional de Subvenciones i a la 
pàgina web del Consell. 
 
Sisè. Comunicar aquest acord als centres escolars i a les corresponents AMPAs de 
la comarca del Ripollès.  
 
Setè. Ratificar aquest acord a la propera sessió del ple que se celebri. 
 
 
4. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER 
ATORGAR AJUTS INDIVIDUALS DE DESPLAÇAMENT A L’ALUMN AT 
D’ENSENYAMENT OBLIGATORI I DE SEGON CICLE D'EDUCACI Ó 
INFANTIL DE LA COMARCA DEL RIPOLLÈS I DE L'OBERTURA  DE 
LA CONVOCATÒRIA PER AL CURS 2016-2017 
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I.- El Decret 161/1996, de 14 de maig (DOGC núm. 2208, de 20.5.1996) regula el 
servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat  
d’educació obligatòria. 
 
L’article 1 estableix que la finalitat del servei escolar de transport és facilitar el 
desplaçament gratuït a l’alumnat d’educació obligatòria que hagi d’escolaritzar-se 
fora del seu municipi de residència en un centre proposat pel Departament 
d’Ensenyament. 
 
L’article 2.3 determina que, quan no sigui possible l’establiment del servei escolar 
de transport en la modalitat de transport discrecional amb reiteració d’itinerari o en 
la modalitat de transport públic regular de viatgers (en endavant, servei escolar de 
transport col· lectiu), s’establiran ajuts individuals de desplaçament a les famílies. 
 
La Disposició addicional primera contempla la possibilitat que, en determinades 
circumstàncies, es puguin concedir ajuts a l’alumnat que hagi de cursar el segon 
cicle d’educació infantil fora del seu municipi de residència i a l’alumnat 
d’educació obligatòria que hagi de desplaçar-se a centres docents del mateix 
municipi però distants del seu lloc de residència. 
 
 
II.- En data 3 de febrer de 2014, el Consell de Govern del Consell Comarcal del 
Ripollès va aprovar el conveni de col· laboració amb el Departament 
d’Ensenyament relatiu a la delegació de competències quant a la gestió del servei 
escolar de transport, del servei escolar de menjador, i altres prestacions en matèria 
d’ensenyament (en endavant Conveni de delegació de competències). 
Posteriorment, en data 3 de juny de 2014, el Consell de Govern va aprovar una 
nova minuta d’aquest conveni que, respecte de l’anterior, introdueix els canvis 
necessaris per adaptar-se al que estableix l’article 57 de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local. La clàusula 
tercera d’aquest conveni regula el servei escolar de transport no obligatori. 
 
El paràgraf primer estableix que el Consell Comarcal assumeix la competència de 
la gestió del servei escolar de transport que es pugui oferir, quan les necessitats 
d’escolarització en un  determinat municipi així ho aconsellin i d’acord amb les 
consignacions pressupostàries existents, a l’alumnat que cursi el segon cicle 
d’educació infantil que hagi de desplaçar-se fora del seu municipi de residència o 
que s’hagi de desplaçar a centres docents del mateix municipi, però distants del seu 
lloc de residència, i a l’alumnat d’educació obligatòria que s’hagi de desplaçar a 
centres docents del mateix municipi però distants del seu lloc de residència. 
 
El paràgraf tercer estableix que pels casos de transport no obligatori (alumnat 
d’educació obligatòria i de segon cicle d’educació infantil escolaritzat en el seu 
municipi de residència, alumnat de segon cicle d’educació infantil escolaritzat fora 
del seu municipi de residència i alumnat d’ensenyament postobligatori no 
universitari que utilitzen el servei escolar de transport gestionat pel Consell 
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Comarcal), el Departament d’Ensenyament fixa, per a cada curs escolar, una 
aportació diària obligatòria per alumne/a.  
 
El paràgraf quart estableix que correspon al Consell Comarcal el possible 
atorgament d’ajuts de desplaçament, d’acord amb les disponibilitats 
pressupostàries, i segons els criteris determinats pel Departament d’Ensenyament. 
 
 
III.- El paràgraf primer de la clàusula primera del Conveni de delegació de 
competències estableix que el Consell Comarcal del Ripollès assumeix, en el seu 
àmbit territorial, la competència delegada pel Departament d’Ensenyament de la 
gestió dels ajuts individuals de desplaçament.  
 
IV.- Dels paràgrafs primer i tercer de la clàusula tercera del Conveni de delegació i 
de la disposició addicional primera del Decret 161/1996, se’n deriva la possibilitat 
d’atorgar ajuts individuals de desplaçament pel pagament de l’aportació diària 
obligatòria per alumne que fixi el Departament d’Ensenyament pel transport no 
obligatori.  
 
V.- Del que s’ha exposat se’n dedueix la finalitat múltiple dels ajuts individuals de 
desplaçament: 
 
1. Garantir la gratuïtat del desplaçament a l’alumnat d’educació obligatòria i de 
segon cicle d’educació infantil que hagi d’escolaritzar-se fora del seu municipi de 
residència. 
 
2. Facilitar el servei escolar de transport a l’alumnat d’educació obligatòria i de 
segon cicle d’educació infantil que s’hagi de desplaçar a centres docents ubicats en 
el seu municipi de residència però distants del seu domicili. 
 
3. Reduir/subvencionar l’aportació diària obligatòria per alumne que fixi el 
Departament d’Ensenyament pel transport no obligatori.  
 
VI.- Els articles 118 i 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, estableixen l’objecte que han 
de tenir les subvencions i el contingut de les bases que regulen la seva concessió. 
També regulen el procediment d’aprovació d’aquestes bases i fixen que el Ple és 
l’òrgan competent per aprovar-les. 
 
VII.- Les bases reguladores per a l’atorgament d’aquests ajuts, s’han d’ajustar al 
que estableixen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el 
Reglament de subvencions del Consell Comarcal -aprovat el dia 8 de març de 2005 
i publicat al BOPG núm. 109, de 8 de juny de 2005- i el Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
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VIII.- Per acord del Ple de data 15 de juliol de 2014 es van aprovar les Bases 
reguladores per atorgar ajuts individuals de desplaçament a l’alumnat 
d’ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil de la comarca del 
Ripollès, actualment vigents. Aquestes bases es van publicar íntegrament al Butlletí 
oficial de la província de Girona núm. 171, de data 8 de setembre de 2014. 
 
La modificació concreta d'aquestes bases respon a una proposta del Consorci de 
Benestar Social del Ripollès ja que, fins ara, d'acord amb l'article 3.3.c).c de les 
bases corresponia a la Direcció del Consorci de Benestar Social fer la valoració de 
l'alumnat que podia ser beneficiari dels ajuts individuals de desplaçament, en 
aquells casos en què se'ls assignava una escola diferent a l'escollida inicialment per 
aplicació de criteris de distribució equitativa dels alumnes que, d'acord amb la 
valoració de l'equip d'atenció psicopedagògica, tenien necessitats educatives 
especials, quan a vegades es tractava de famílies de les quals no es tenia 
coneixement. 
 
La modificació proposada comporta que serà l'inspector/a de zona qui emetrà 
aquesta proposta de gratuïtat del servei de transport, en aquest cas concret, en 
substitució de la Direcció del Consorci de Benestar Social del Ripollès, mentre que 
continuarà fent la valoració en els casos d'alumnat que es trobi en una situació 
econòmica molt desfavorida o bé per atendre necessitats especials de l'alumne/a o 
dels seus pares/mares. 
 
Així mateix, es modifica l'imprès de sol· licitud dels ajuts, tant per motius de 
distància com per motius socioeconòmics. 
 
Aquesta modificació comporta únicament la de l'article 3.3 c).c que passa a dividir-
se en dos apartats: el 3.3 c) i el 3.3 d).  
 
IX.- L’article 7.1 d’aquestes bases estableix que, per a les matriculacions 
ordinàries, el termini per sol· licitar l’ajut es determinarà, per cada curs, en la 
convocatòria corresponent. També es determina que, per a les matriculacions fora 
del període ordinari, el termini finalitzarà l’últim dia lectiu del curs. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels assistents, acorda:  
 
Primer. Aprovar la modificació de l'article 3 i dels impresos de sol· licitud de l'ajut 
de les bases reguladores per atorgar ajuts individuals de desplaçament a l’alumnat 
d’ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil de la comarca del 
Ripollès. Aquesta modificació serà vigent a partir de la seva publicació íntegra en 
el Butlletí Oficial de la província de Girona. 
 
Segon. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província de Girona i al tauler 
d’anuncis de la corporació per un termini de vint dies i anunciar una referència 
d’aquesta publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En cas que no 
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es formulin al· legacions durant el període d’exposició pública, aquest acord 
esdevindrà definitiu sense necessitat d’adoptar-ne un altre. 
 
Tercer. Obrir la convocatòria per atorgar ajuts individuals de desplaçament a 
l’alumnat d’ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil de la 
comarca del Ripollès, corresponent al curs escolar 2016/2017. El termini per poder 
sol· licitar aquests ajuts s’iniciarà el dia 2 de maig de 2016 i finalitzarà el dia 3 de 
juny de 2016.  
 
Les sol· licituds es podran presentar a la seu del Consell Comarcal del Ripollès o al 
centre escolar on l’alumne/a estigui matriculat. També es podran presentar per 
correu ordinari o via telemàtica al Consell Comarcal. 
 
Quart. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província de Girona, al tauler 
d’anuncis de la corporació, a la Base de Datos Nacional de Subvenciones i a la 
pàgina web del Consell. 
 
Cinquè. Comunicar aquest acord als centres escolars i a les corresponents AMPAs 
de la comarca del Ripollès.  
 
Sisè. Ratificar aquest acord a la propera sessió del Ple que se celebri. 
 
 
5. APROVACIÓ DELS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ ENTRE E L 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I ELS AJUNTAMENTS DE:  
CAMPDEVÀNOL, CAMPELLES, CAMPRODON, GOMBRÈN,  MOLLÓ,   
OGASSA, LLANARS PARDINES, PLANOLES,  QUERALBS, RIBES DE 
FRESER,  SANT JOAN DE LES ABADESSES, SANT PAU DE SEGÚRIES, 
SETCASES, TOSES I VILALLONGA DE TER PER A LA CONTRI BUCIÓ 
AL COFINANÇAMENT DEL SERVEI DE JOVENTUT COMARCAL 
 
Vistes les minutes dels convenis de col· laboració entre els Ajuntaments de 
Campdevànol, Campelles, Camprodon, Gombrèn,  Molló,  Ogassa, Llanars, 
Pardines, Planoles,  Queralbs, Ribes de Freser,  Sant Joan de les Abadesses, Sant 
Pau de Segúries, Setcases, Toses i Vilallonga de Ter per a la contribució al 
cofinançament del servei de joventut comarcal; 
 
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, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels assistents, acorda:  
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Primer. Aprovar els convenis a subscriure amb els Ajuntaments de Campdevànol, 
Campelles, Camprodon, Gombrèn,  Molló,  Ogassa, Llanars, Pardines, Planoles,  
Queralbs, Ribes de Freser, Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries, 
Setcases, Toses i Vilallonga de Ter per a la contribució al cofinançament del servei 
de joventut comarcal, el qual  és del contingut literal següent: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL  
DEL RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE __________________________ PER 
A LA CONTRIBUCIÓ AL COFINANÇAMENT DEL SERVEI DE 
JOVENTUT COMARCAL 
 
Ripoll, __________de___________de 2016 
     
 
     REUNITS 
 
D’una banda, l’Il· lustríssim Senyor Joan Manso i Bosoms, president del Consell 
Comarcal del Ripollès, actuant d’acord amb l’article 13.1.a del Decret Legislatiu 
4/2003 de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre 
l’organització comarcal de Catalunya, i facultat per la signatura del present conveni 
mitjançant acord de Consell de Govern de la corporació, de data ___ de ____ de 
___, assistit per la secretària de la corporació i de l’altra,  
 
L’Il· lustríssim Senyor __________________, alcalde de 
l’Ajuntament_____________, en exercici de les facultats que li confereix l’article 
53.1.a 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, i facultat per la signatura del 
present conveni mitjançant acord de ___ de data ______________de ___, assistit 
pel secretari/a de la corporació, senyor/a______________________ 
 
     MANIFESTEN 
 
I . En breu està prevista la signatura del Contracte programa 2016-2019 per a la 
coordinació, la cooperació i la col· laboració entre el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Ripollès, en matèria de polítiques de 
joventut. 
 
Aquest Contracte programa preveu l'aplicació dels serveis i programes següents: 
 
Nivell 1 - Serveis socials bàsics i competències de la Generalitat de Catalunya 
delegades als ens locals: 

 
o Fitxa 31. Competències delegades als consells comarcals en matèria 

de polítiques de joventut. 
 

Nivell 2 - Serveis especialitzats i altres programes: 
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o Fitxa 32. Oficines joves i serveis especialitzats d’emancipació. 
o Fitxa 33. Servei de professionals compartits per al desenvolupament 

del projecte territori que dóna suport directe als plans locals de 
joventut. 

o Fitxa 34. Programa o projectes adreçats a joves. 
 
II. El Consell Comarcal disposa d’un servei tècnic especialitzat en matèria de 
joventut que dóna suport als municipis de la comarca en el disseny, 
desenvolupament i execució dels projectes i programes adreçats als joves, tant a 
través dels tècnics compartits, com a través de l’Oficina Jove del Ripollès.  
 
III . El Consell Comarcal, per a la consecució dels objectius fixats al Contracte 
programa, considera imprescindible que el servei de joventut es consolidi a nivell 
comarcal com un servei prioritari i, a tal efecte, seria convenient que els 
ajuntaments col· laboressin econòmicament en el cofinançament d’aquest servei.   
 
 
D’acord amb aquests antecedents, ambdues parts es reconeixen mútuament 
capacitat legal per atorgar aquest document, i  
 
     CONVENEN 
 
Primer.- L’objecte d’aquest conveni és la concreció de la col· laboració de 
l’Ajuntament ________________ amb el finançament del servei de Joventut que 
presta el Consell Comarcal del Ripollès.   
 
Segon.- El Consell Comarcal del Ripollès, a través del seu servei de Joventut, 
executarà els serveis i programes que es detallen a l’antecedent I.  
 
Tercer.- L’Ajuntament de ____________pagarà al Consell Comarcal del Ripollès 
l’import de quatre-cents euros (400€), en concepte de contribució al cofinançament 
del servei de Joventut comarcal i a la consolidació dels serveis i programes de 
joventut al Ripollès.  
L’Ajuntament de_____________ ha de fer efectiu aquest import abans del dia 
___de desembre de 2016. 
 
Quart .- La vigència d’aquest conveni es retrotrau al dia 1 de gener de 2016, fins el 
dia 31 de desembre de 2016. 
 
Cinquè.- Aquest conveni es renovarà tàcitament, per períodes anuals, en tant una de 
les parts no manifesti a l'altra, per escrit i amb un mes d'antelació, la seva voluntat 
de no renovar-lo. 
 
Sisè .- Les parts es comprometen a resoldre de forma amistosa en un primer 
moment, entre les parts signants, les possibles controvèrsies que es puguin originar 
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en la interpretació o aplicació d’aquest Conveni. En el supòsit de divergències en 
l'aplicació o interpretació del conveni que no puguin resoldre's de comú acord, serà 
l'ordre de la jurisdicció contenciosa administrativa el competent per a la seva 
resolució. 
 
I com a prova de conformitat, les parts signen per duplicat exemplar i a un sol 
efecte en el lloc i la data que s’esmenten a l’encapçalament.” 
 
Segon. Comunicar aquest acord als Ajuntaments interessats, a l’efecte 
corresponent. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a l’àrea de Serveis a les 
persones de la corporació, juntament amb una còpia dels convenis. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura dels convenis. 
 
 
6. APROVACIÓ DELS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ ENTRE E L 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I ELS AJUNTAMENTS DE:  
RIPOLL, SANT JOAN DE LES ABADESSES, RIBES DE FRESER, SANT 
PAU DE SEGÚRIES,  LLANARS,  OGASSA I VILALLONGA DE TER PER 
AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE "TERRITORI EDUCADOR . 
RENOWATT. PER UNA NOVA CULTURA ENERGÈTICA I UNA 
SOCIETAT HIPOCARBÒNICA” 
 
Vistes les minutes dels convenis de col· laboració entre els Ajuntaments de Ripoll, 
Sant Joan de les Abadesses, Ribes de Freser, Sant Pau de Segúries,  Llanars,  
Ogassa i Vilallonga de Ter per al desenvolupament del projecte “Territori 
educador. RENOWATT. Per una nova cultura energètica i una societat 
hipocarbònica”; 
 
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, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels assistents, acorda:  
 
Primer. Aprovar els convenis a subscriure amb els Ajuntaments de Ripoll, Sant 
Joan de les Abadesses, Ribes de Freser, Sant Pau de Segúries,  Llanars,  Ogassa i 
Vilallonga de Ter per al desenvolupament del projecte “Territori educador. 
RENOWATT. Per una nova cultura energètica i una societat hipocarbònica”, el 
qual  és del contingut literal següent: 
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE 
_________ I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER AL  
DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE "TERRITORI EDUCADOR. 
RENOWATT. PER UNA NOVA CULTURA ENERGÈTICA I UNA 
SOCIETAT HIPOCARBÒNICA” 
 
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 .............................., representat pel/per seu/seva alcalde/ssa, 
Il· lm/a, Senyor/a .................................., assistit/da pel/per la senyor/a 
......................., secretari/secretària de l’Ajuntament.  
 
MANIFESTEN: 
 
1) Que el Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text 
refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, atorga als consells comarcals 
competències en matèria d’assistència i cooperació als municipis. 
 
2) Que el Consell Comarcal del Ripollès és un ens que té com a principal 
objectiu la prestació de serveis als ajuntaments de la comarca del Ripollès. 
 
3)  Que el Consell Comarcal del Ripollès, conjuntament amb el punt 
Infoenergia-Agència Comarcal de l’Energia del Ripollès (Ass.Leader Ripollès Ges 
Bisaura i l’Agència de Desenvolupament del Ripollès ), ha elaborat un projecte 
adreçat als centres d'ensenyament infantil i de primària de la comarca i als 
ajuntaments del Ripollès, amb la finalitat de millorar l’eficiència energètica des 
centres d'ensenyament públics, amb la finalitat d'assolir un triple benefici: 
 

- Mediambiental, en forma d'estalvi energètic. 
- Econòmic, en forma d'estalvi de despesa pública. 
- Socioeducatiu: Implementant, en els projectes curriculars del centre, 

elements pedagògics destinats a desenvolupar la sensibilitat dels alumnes 
vers una nova cultura energètica i la implicació vers a la descarbonització 
de la nostra societat.  Revertint als centres d'ensenyament part dels recursos 
econòmics reals estalviats, ja sigui en forma d'accions, materials o serveis 
que generin un benefici tangible per la comunitat educativa. 
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4) Que amb aquest document es vol formalitzar l'adhesió dels ajuntaments del 
Ripollès que volen participar en aquest projecte, definint les obligacions de cada 
una de les parts. 
 
D'acord amb aquests antecedents, ambdues parts  
 
 ACORDEN  
 
Primer.-  Objecte: L 'objecte d'aquest conveni és establir la col· laboració entre el 
Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de ___________ per a la realització 
del projecte " Territori Educador. RENOWATT " a l'escola ______________  
 
Els objectius que es fixa el projecte són: 
 

- Millorar l’eficiència energètica dels centres d'ensenyament públics.  
- Oferir un programa de formació i de suport tècnic als centres escolars 

d'infantil i de primària del Ripollès per tal que puguin reduir, en la mesura 
que sigui possible, el seu consum energètic. 

 
Segon. Obligacions del Consel1 Comarcal del Ripollès: El Consell Comarcal 
assumeix la direcció i execució del projecte "Territori educador.Renowatt”, per un 
mínim de dos cursos, i es compromet a dur a terme les actuacions següents: 
 

- Difusió de la campanya per implementar el programa. 
- Oferir una formació teòrica en petit grup amb una ràtio màxima de 10 

persones i tres sessions d'assessorament personalitzat per cada centre 
participant. 

- Instal· lació de l’aparell ENVI-R i fer el seguiment telemàtic de l'evolució de 
la gestió energètica al centre docent. 

- Oferir assessorament tècnic als participants de la formació de manera 
continuada a través de correu electrònic.  

- Calcular l'estalvi energètic real del centre mitjançant una avaluació 
pretest-postest del consum energètic que serà presentat al centre i a 
l'Ajuntament mitjançant un informe final d'avaluació un cop finalitzat el 
projecte. 

- Elaborar una campanya amb un material didàctic de reforç; per sensibilitzar 
a la comunitat educativa del centre (professorat, alumnat, PAS, AMPA...)  

 
Tercer. Obligacions de l'Ajuntament: L'ajuntament de ____________ posarà a 
disposició del Consel1 Comarcal els mitjans necessaris per a la consecució del 
projecte "Territori educador. Renowat"  En aquest sentit, s'estableixen les 
obligacions següents: 
 

- Col·laborar i prestar tot el suport documental i informatiu als tècnics del 
Consell Comarcal del Ripollès.  
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- Designar una persona (personal municipal o responsable de centre) que 
participarà en la formació i que serà el referent en l'aplicació del projecte del 
centre docent participant.  

- Destinar el 50 % de l'estalvi real aconseguit, descomptant les despeses del 
projecte, al centre participant per tal que aquests recursos puguin ser 
destinats a millores del centre, a la compra de material, a projectes 
pedagògics o qualsevol altre concepte que es consideri pertinent. 

- Donar compte i difondre les accions i resultats del projecte a nivell 
municipal.  

 
Quart. Comissió de seguiment: Per vetllar per a l'acompliment d'aquest conveni 
s'estableix la creació d'una Comissió de seguiment que estarà formada per un 
representant tècnic o polític de cada ajuntament que participi en el projecte i un 
representant tècnic i un polític del Consel1 Comarcal del Ripollès (o punt 
infoenergia/Agència Comarcal d’Energia).  
 
Cinquè. Confidencialitat. Les parts conservaran en tot moment, tant durant la 
vigència d'aquest conveni com després de la seva finalització, el compromís de 
confidencialitat de tota la informació que els hagi estat subministrada o que hagin 
adquirit durant el curs de la realització de les actuacions que pel present document 
li corresponen, i no la revelaran a cap persona o societat, ni l’usaran de cap manera 
que no sigui la que correspongui a les finalitats d'aquest conveni. 
 
Sisè.- Protecció de dades: Les parts s'obliguen al compliment de tot allò que 
estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal (LOPD) i el Reial Decret 994/1999, d'11 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament de mesures de seguretat de fitxers automatitzats que 
continguin dades de caràcter personal, en relació amb les dades personals a les 
quals tinguin accés durant la vigència d'aquest conveni.  
 
Setè. El present conveni serà vigent pels cursos 2015-16 i 2016-17.  
 
Vuitè. Causes de resolució: El present conveni podrà ser resolt de forma 
anticipada abans del termini de la seva vigència en els supòsits següents: 
 

- Mutu acord de les parts. 
- Incompliment d'alguna de les obligacions establertes en els pactes del 

conveni. 
- Per impossibilitat d'aconseguir l'objecte o les finalitats previstes en el 

conveni. 
- Per les causes establertes en la legislació vigent. 

 
La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a l'altra part amb 
un mínim d'antelació de trenta dies.  
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L 'extinció d'aquest conveni comporta la liquidació dels imports i els compromisos 
fixats per les dues parts signatàries en el moment de fer-se efectiva. 
 
Novè.- Modificació del conveni: Aquest conveni constitueix la manifestació 
expressa de la voluntat de les parts, en relació a la matèria aquí continguda i recul1 
els objectius de les converses o els acords orals i escrits que hagin pogut realitzar-
se amb anterioritat a aquest conveni.  
 
Les parts de mutu acord podran modificar els pactes que estableix aquest conveni. 
Qualsevol modificació haurà de constar per escrit i estar aprovada i signada per 
ambdues parts. 
 
Desè.- Regim jurídic: Aquest conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les 
entitats signatàries de conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst 
específicament, es regirà per les previsions sobre relacions interadministratives, per 
les normes comunes de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de regim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i per la resta de la 
normativa que sigui materialment aplicable a l'objecte del conveni. 
 
Onzè.- Jurisdicció competent: La naturalesa jurídica d'aquest conveni és 
administrativa 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 als Ajuntaments interessats, a l’efecte 
corresponent. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a l’àrea de Territori i 
Sostenibilitat de la corporació, juntament amb una còpia dels convenis. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura dels convenis. 
 
El president cedeix la paraula al gerent que explica el contingut del conveni i les 
actuacions que s'han dut a terme fins ara en el marc d'aquest programa. 
 
 
7. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
7.1. 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, 
 
Per tot l’exposat, 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) 

HOSTELERIA DE 
SERVICIOS 
COLECTIVOS, SA 

Menjador escolar Mare de Déu 
de Núria, mes de febrer 

ADO 4.827,82 

HOSTELERIA DE 
SERVICIOS 
COLECTIVOS, SA 

Monitoratge Mare de Déu de 
Núria, mes de febrer 

ADO 2.338,15 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
21.03.16 

ADO 963,91 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
02.03.16 

ADO 1.041,66 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
08.03.16 

ADO 988,15 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

Transport demanda Vall de 
Ribes, mes de març 

ADO 308,00 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

Transport demanda Vall de 
Ribes, mes de març 

ADO 275,04 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
14.03.16 

ADO 930,59 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Ripoll, mes 
de febrer 

ADO 36.907,06 

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

ADO 12.603,61 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Sant Pau, 
mes de febrer 

ADO 3.614,46 
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Proveïdor Concepte Indicador 
Import Euros  
(IVA inclòs) 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Planoles, 
mes de febrer 

ADO 962,42 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Toses, mes 
de febrer 

ADO 558,25 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Núria, mes 
de febrer 

ADO 2.586,13 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Setcases, 
mes de febrer 

ADO 682,66 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Sant Joan, 
mes de febrer 

ADO 8.862,87 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR 
Camprodon, mes de febrer 

ADO 7.076,17 

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

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

BERNARDINO 
LLONGARRIU 

TEC L-4, mes de març O 2.196.89 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

TEC L-10, mes de març O 2.681,64 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

TEC L-11, mes de març O 6.629,10 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

TEC L-13, mes de març O 2.373,76 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

TEC L-14, mes de març O 3.561,06 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

TEC L-15, mes de març O 2.110,30 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

TEC L-16, mes de març O 3.736,78 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

TEC L-18, mes de març O 2.955,49 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

Reforç demanda Ribes-Ripoll, 
mes de març 

O 7.933,40 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA 
–TEISA 

TEC L-1, mes de març O 4.210,23 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA 
–TEISA 

TEC L-2, mes de març O 5.293,37 
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Proveïdor Concepte Indicador 
Import Euros  
(IVA inclòs) 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA 
–TEISA 

TEC L-3, mes de març O 4.993,07 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA 
–TEISA 

TEC L-5, mes de març O 2.581,24 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA 
–TEISA 

TEC L-7, mes de març O 1.938,78 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA 
–TEISA 

TEC L-8, mes de març O 4.391,37 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA 
–TEISA 

TEC L-9, mes de març O 3.340,94 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA 
–TEISA 

TEC L-17, mes de març O 2.785,10 

LIMPIEZAS DEYSE, 
SL 

Neteja CCR, mes de març O 2.209,19 

FUNDACIÓ 
TELEVALL 

Manteniment sistemes 
informàtics, mes de març 

O 3.171,20 

 
Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a 
l’efecte corresponent. 
 
Abans de procedir a la votació d'aquest punt, s'incorpora a la sessió el conseller 
senyor Enric Gràcia. 
 
 
8. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
No se'n presenten. 
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CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 
9. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
Es dóna compte dels Decrets dictats per la Presidència que es detallen a 
continuació: 
 
Decret de 30.03.2016 Acceptar l’ajornament de pagament de l’Ajuntament d’Ogassa. 
Decret de 06.04.2016 Designar el personal de la corporació que es relacionen com a 

membres del tribunal qualificador del procés de selecció d’una 
plaça de Tècnic mig especialista en administració pública a 
l’Ajuntament de Campdevànol. 

Decret de 12.04.2016 Contracte menor de serveis de manteniment i suport informàtic 
de la seu del Consell Comarcal del Ripollès i del Consorci 
Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès, per 2 mesos. 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
El president comenta el decret d'ajornament del deute sol· licitat per l'Ajuntament 
d'Ogassa. Explica que va comentar el tema a la Consellera de Governació el dia 
que va visitar el Ripollès i que va comprometre's a intentar trobar una solució 
aquesta situació. 
 
 
10. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
 
Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen a 
continuació: 
 
Resolució de 30.03.2016 Comunicar a l’interessat que s’ha procedit al pagament en 

concepte de recuperació del gos Huargo. 
Resolució de 04.04.2016 Atorgament de permís puntual d’abocament per buidar fossa 

sèptica de l’establiment Resguard dels Vents, SL. 
Resolució de 04.04.2016 Atorgar a l’interessat de l’habitatge del carrer Clavetaires, 6  

del municipi de Campdevànol el permís per a la utilització del 
servei de neteja de clavegueram i aprovar la liquidació. 

Resolució de 05.04.2016 Comunicar a l’interessat que s’ha procedit al pagament en 
concepte de recuperació i col· locació de microxip del gos 
Tac. 

Resolució de 05.04.2016 Comunicar a l’interessat que s’ha procedit al pagament en 
concepte de recuperació i col· locació de microxip del gossa 
Tussa. 

Resolució de 05.04.2016 Cessament del permís d’abocament d’aigües residuals a 
l’EDAR Ripoll-Campdevànol, al Taller de marcs de la 
Fundació Privada MAP. 

Resolució de 05.04.2016 Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües residuals a 
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l’empresa Tensión Tèxtil, SLU, a l’EDAR Ripoll-
Campdevànol. 

Resolució de 05.04.2016 Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües residuals al 
Laboratori d’aigües residuals i potables del Consell Comarcal 
del Ripollès, a l’EDAR Ripoll-Campdevànol. 

Resolució de 05.04.2016 Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües residuals a 
l’empresa Planxisteria i Pintura Pirineu, SC, a l’EDAR de 
Sant Pau de Segúries. 

Resolució de 05.04.2016 Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües residuals a 
la Deixalleria Comarcal, a l’EDAR Ripoll-Campdevànol. 

Resolució de 11.04.2016 Atorgament de permís anual d’abocament d’aigües residuals 
amb camió cisterna a l’Estació de Muntanya Vall de Núria. 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
11. PRECS I PREGUNTES 
 
No se’n formulen. 
 
El president explica als consellers la reunió que va mantenir amb la Consellera de 
Governació, en què també van comentar el tema de la signatura dels secretaris i 
interventors dels municipis exempts i als quals està prestant aquest servei XALOC. 
 
També comenta la reunió que avui mateix ha tingut amb XALOC. S'ha acordat que 
es prorrogarà el conveni subscrit atès que de moment no és possible apujar el cost 
del servei als ajuntament ni tampoc fer una aportació addicional al Consell 
Comarcal per cobrir el dèficit del SAT. El nou conveni, al seu entendre, ha de 
contenir com a requisit indispensable que s'ha de garantir la legitimitat de la 
signatura dels interventors i secretaris a través de les habilitacions que facin els  
funcionaris de carrera de XALOC. Quan el funcionari habilitat firma ho fa per tots. 
De moment des de XALOC proposen que els 4 treballadors que prestin el servei 
portin la secretaria i la intervenció conjuntament, cadascun d'ells de dos municipis. 
 
Pel que fa a la comissió de serveis sol· licitada de la senyora Sandra Porcel, sempre 
que s'autoritzarà quan tinguin un/a substitut/a. També és possible que s'incrementi 
el nombre de persones adscrites a la comarca. 
 
Finalment el president informa el Consell de Govern sobre la convocatòria de 
FEDER comarcal. S'està parlant amb la Generalitat sobre quina és la seva postura 
respecte a la presentació d'un projecte de turisme natural que inclogui els municipis 
del Parc Natural. En Ferran Miralles no els acaba de donar resposta. També ha de 
tenir una reunió amb Ferrocarrils de la Generalitat. Els projectes que presentin els 
municipis han de contenir una memòria valorada que encaixi en el projecte de 
turisme natural i el compromís d'assumir el 50% del cost, més el 21% de l'IVA. La 



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 23 

intenció és contractar una empresa externa per redactar el projecte de FEDER 
comarcal. S'enviarà una carta en breu convocant a una reunió informativa.  
 
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 


