
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 1 

ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 12/2016 
 
 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts 21 de juny de 2016 
Hora d’inici: 19.10 hores 
Hora d’acabament: 20.00 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. Jordi Moner i Caner 
   
 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. Aprovació del conveni de col· laboració específic entre el Departament de 

Cultura  i el Consell Comarcal del Ripollès en relació a la transferència anual 
per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Ripollès. 

3. Aprovació 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. 
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4. Proposta de denúncia del conveni entre l’Associació per la gestió del programa 
Leader Ripollès Ges Bisaura i el Consell Comarcal del Ripollès per a la 
coordinació de la gestió comarcal en matèria de desenvolupament econòmic i 
promoció econòmica. 

5. Adjudicació del 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. 

6. Pròrroga del contracte del servei escolar de menjador de l’escola Mare de Déu 
de Núria de Ribes de Freser. 

7. Aprovació de la revisió de preus del contracte d’arrendament de part de la finca 
Baups. 

8. Ratificar el decret d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Institut Abat 
Oliba i el Consell Comarcal del Ripollès per a la formació pràctica en centres 
de treball (Arxiu Comarcal del Ripollès). 

9. Aprovació de factures i certificacions d’obres: 
9.1 Ratificar decret d’aprovació de factures de 3 de juny de 2016 
9.2 Aprovació de factures. 

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

11. Donar compte dels decrets de Presidència. 
12. Donar compte de les resolucions de Gerència. 
13. Precs i preguntes. 
 
 
El president obre la sessió i es tracten els punts de l'ordre del dia. 
 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’acorda, per unanimitat, aprovar l'acta de la sessió ordinària del dia 7 de juny de 
2016, sense cap esmena. 
 
 
2. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPECÍFIC  
ENTRE EL DEPARTAMENT DE CULTURA  I EL CONSELL 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS EN RELACIÓ A LA TRANSFERÈNCIA  
ANUAL PER A LA GESTIÓ DE L’ARXIU COMARCAL DEL RIPOL LÈS 
 
Vista la minuta del conveni entre el Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya i el Consell Comarcal del Ripollès en relació a la transferència anual per 
a la gestió de l’Arxiu Comarcal 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 
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d’aprovació de convenis de col· laboració i cooperació amb altres administracions i 
entitats, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat acorda: 
 
Primer. Aprovar el conveni de col· laboració específic entre el Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Ripollès en 
relació a la transferència de l’anualitat 2016, el qual és del contingut literal següent:  
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPECÍFIC ENTRE EL DEPARTAMENT DE CULTURA I EL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS EN RELACIÓ A LA TRANSFERÈNCIA ANUAL PER A LA 
GESTIÓ DE L’ARXIU COMARCAL DEL RIPOLLÈS 
 
Barcelona, 
 
REUNITS: 
 
D’una part, l’Hble. Sr. Santi Vila i Vicente, conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
De l’altra, l’II·lm. Sr. Joan Manso Bosoms, president del Consell Comarcal del Ripollès. 
 
ACTUEN: 
 
El primer, en representació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 
12.k) de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
I el segon, en representació del Consell Comarcal del Ripollès, en exercici de les facultats que li 
confereix l’article 13 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2003, de 4 de novembre i facultat expressament per aquest acte mitjançant acord de 
XXXXXXXXXXX de XX de XXXXXX de 2016. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a aquest acte i 
 
 
 
EXPOSEN: 
 
I. Segons la disposició addicional quarta de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents, la 
Generalitat ha de transferir als consells comarcals els mitjans i els recursos per a la gestió dels arxius 
comarcals en termes equivalents a les transferències que ja s’efectuen en virtut de les delegacions de 
competències sobre arxius acordades en execució del Decret 208/1989, de l’1 d’agost, de delegació de 
competències en matèria de cultura a les comarques. 
 
II. El 28 de desembre de 2012, el Departament de Cultura, el Consell Comarcal del Ripollès i 
l’Ajuntament de Ripoll van subscriure el conveni per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Ripollès 
 
El pacte setè del conveni esmentat preveu la signatura de convenis anuals específics en els quals es 
concretarà l’aportació econòmica del Departament de Cultura al Consell Comarcal del Ripollès 
destinada a la gestió de l’arxiu comarcal. 
 
Per tal de donar compliment a aquesta previsió, ambdues parts subscriuen el present conveni amb 
subjecció als següents 
 
PACTES: 
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Primer.- El Departament de Cultura transferirà al Consell Comarcal del Ripollès per a la gestió de 
l’Arxiu Comarcal del Ripollès la dotació econòmica que li correspon de l’assignada en el pressupost de 
la Generalitat de Catalunya per al funcionament dels arxius comarcals. Per a l’any 2016 aquesta 
aportació ha estat pressupostada en 40.000 euros. 
 
Segon.- El Consell Comarcal executarà el pressupost d’acord amb els conceptes de despesa establerts i 
presentarà  abans del 31 de gener de 2017, la corresponent justificació tècnica i econòmica al 
Departament de Cultura. 
 
Tercer.- La vigència d’aquest conveni s’estén des de la seva signatura fins al 31 de desembre de 2016. 
 
I en prova de conformitat i acceptació, les parts signen el present document per duplicat exemplar i a 
un sol efecte en el lloc i la data esmentats a l’encapçalament.” 

 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura, per a l’efecte 
corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció del Consell Comarcal i a l’Arxiu 
Comarcal del Ripollès, juntament amb una còpia del conveni, per a la seva 
constància. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura del conveni. 
 
 
3. APROVACIÓ DEL CONVENI  D'ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTR E 
DIPSALUT I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A L A 
DINAMITZACIÓ DELS PARCS URBANS DE SALUT I LES XARXE S 
D’ITINERARIS SALUDABLES 
 
Vista la minuta del conveni entre l’Organisme Autònom de Salut Pública de la 
Diputació de Girona (DIPSALUT)i el Consell Comarcal del Ripollès, d’encàrrec 
de gestió per a la dinamització dels Parcs Urbans de Salut i les Xarxes d’Itineraris 
Saludables; 
 
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 acorda: 
 
Primer. Aprovar el conveni de col· laboració específic entre DIPSALUT i el 
Consell Comarcal del Ripollès d’encàrrec de gestió per a la dinamització dels Parcs 



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 5 

Urbans de Salut i les Xarxes d’Itineraris Saludables, el qual és del contingut literal 
següent:  
 
“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 
 
Entitats que intervenen 
 
D’una part, l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, 
amb CIF Q1700565C, amb domicili a l’Edifici Jaume Casademont del Parc Científic i Tecnològic de la 
Universitat de Girona (Carrer del Pic de Peguera, 15) representat pel seu president delegat, el senyor 
Josep M. Corominas i Barnadas, en virtut de la delegació efectuada pel decret de la Presidència de la 
Diputació de Girona, amb data 15 de juliol de 2015, i assistit pel secretari, el senyor Jordi Batllori i 
Nouvilas. 
 
I de l’altra part, el Consell Comarcal del Ripollès, amb domicili a 
_____________________________(adreça), i amb CIF ____________, representat pel seu/va 
president/a, senyor/a ________________ (nom del / de la president/a), assistit pel secretari/a, senyor/a 
_____________(nom del / de la secretari/a). 
 
Manifesten: 
 
Que Dipsalut és un organisme autònom de caràcter administratiu que ha estat creat per la Diputació de 
Girona, amb la finalitat de prestar serveis de salut pública als municipis de la demarcació de Girona i 
que, entre les seves línies estratègiques, aposta per facilitar recursos per promoure actuacions que 
permetin obtenir una millor qualitat de vida i puguin aportar un valor afegit a les actuacions de salut 
pública. 
 
L’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut de Dipsalut té per finalitat promoure ambients i polítiques 
que contribueixin a fer més saludables els estils de vida de les persones i, en conseqüència, millorar la 
seva qualitat de vida.  
 
Per fer-ho, Dipsalut ha implantat el programa Pm01 Programa de Parcs Urbans i Xarxes d’Itineraris 
Saludables, inclòs dins el seu Catàleg de Serveis. Aquest programa pretén promoure l’activitat física 
donant eines  (coneixements, habilitats i actituds) a les persones per entendre, gestionar i donar sentit a 
la vida i enfortir les habilitats per a la vida i les capacitats dels individus i de les comunitats, i així 
incrementar el control sobre la seva salut. 
 
Dipsalut parteix d’una visió positiva de la salut que creu i confia en les capacitats de les persones i les 
societats per utilitzar recursos que tenen a l’abast per generar salut, i els permet avançar cap a un estat 
òptim de benestar. 
 
La salut de les persones depèn de les condicions  i els entorns en què es desenvolupa i està influïda pels 
determinants econòmics, socials, culturals, ambientals i personals. Entenem doncs que a partir de les 
línies estratègiques de la Carta d’Otawa (entorns saludables, polítiques públiques sanes, reorientació 
de serveis de salut, habilitats personals i acció comunitària) cal incidir en els estils de vida i en els 
determinants social de la salut, ja que aquests dos factors junts expliquen el 70% de la salut d’una 
població. 
 
Amb la intenció de desconcentrar el servei a les comarques de la demarcació de Girona, Dipsalut 
encarrega l’execució de la mobilització comunitària i la dinamització dels Parcs Urbans de Salut i les 
Xarxes d’Itineraris als Consells Comarcals, aprofitant l’experiència, el coneixement i la proximitat amb 
el territori. Aquesta desconcentració ha de permetre acostar els professional al territori i així millorar 
l’eficiència i la qualitat del servei. 
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De forma coordinada amb el programa PAFES, de la Generalitat de Catalunya, els Parcs i les Xarxes 
són dispositius recomanats per les respectives àrees bàsiques de salut per a la realització d’activitat 
física moderada. I per tant, ocasionalment es realitzaran activitats conjuntes. 
 
Les institucions esmentades proposen subscriure aquest conveni amb subjecció als següents: 
 
PACTES 
 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és l’encàrrec de gestió al Consell Comarcal del Ripollès del servei de 
dinamització del programa Pm01 Programa de Parcs Urbans i Xarxes d’Itineraris Saludables, que es 
realitza en els Parcs Urbans i les Xarxes d’Itineraris de Salut ubicats dins de l’àmbit comarcal, per un 
període comprès entre la finalització de l’anterior conveni i fins a 31 de desembre de 2016, i d’acord 
amb el document de característiques tècniques aprovat.   
 
El Consell Comarcal haurà de realitzar un total de 204 dinamitzacions, a raó de 93€/dinamització. 
Aquest preu inclourà personal, coordinació, quilometratge, impressions, comunicació i tots els 
conceptes assimilables, així com, totes aquelles accions necessàries pel bon funcionament de 
l’encàrrec. 
 
Dipsalut notificarà al Consell Comarcal el llistat de municipis que hagin presentat una sol·licitud de 
dinamització i que hagi estat acceptada. En aquest llistat s’especificarà concretament quins Parcs 
Urbans s’hauran de dinamitzar i si la sol·licitud inclou o no els Itineraris Saludables del municipi. 
 
El nombre de dinamitzacions de la comarca es distribuirà de forma equitativa entre els ajuntaments 
demandants del servei, a raó d’un mínim de 20 per Parc i 6 per Xarxa. Si existís algun sobrant, es 
redistribuiria entre els ajuntaments adherits al programa de forma pactada i coordinada entre aquests i 
Dipsalut. 
 
El Consell Comarcal del Ripollès gestionarà el servei que deriva de l’objecte d’aquest conveni. El 
servei es podrà externalitzar, sempre i quan, el procediment d’adjudicació del contracte es faci sota la 
supervisió de Dipsalut. 
Per tal de promoure la continuïtat de l’equip de dinamitzadors i garantir el correcte funcionament del 
servei, que engloba tasques de coordinació i de dinamització, es recomana que: 
 

• en el cas de gestió directe del servei per part del Consell Comarcal, es destinarà un màxim del 
30% de l’import del conveni a les tasques de coordinació i el 70% restant a les tasques de 
dinamització. Ambdues, descrites al document de característiques tècniques. 

• en el cas d’externalització del servei el preu de la licitació no pot ser inferior al 90% de 
l’import d’aquest conveni.  

 
Segon. Aportació econòmica i justificació 
 
Per atendre els compromisos que s’estableixen en aquest conveni, Dipsalut farà un lliurament de fons 
al Consell Comarcal del Ripollès, mitjançant la corresponent transferència al compte corrent 
_____________ (núm. IBAN) de l’ens, per l’import total de 18.972,00 € i amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 4/3110/46500 Programa foment C. Comarcals Itineraris i Parcs Salut del pressupost de 
Dipsalut. Aquesta aportació econòmica es realitzarà segons el què s’indica a continuació: 
 
Per tal que el Consell Comarcal del Ripollès pugui desenvolupar les actuacions previstes en aquest 
conveni, Dipsalut ordenarà el pagament efectiu del 70% de l’import total anual després de la signatura 
del conveni en concepte de bestreta.  
 
Un cop justificada correctament la primera anualitat per part del Consell Comarcal de Ripollès, es farà 
efectiu el pagament del 30 % de l’import anual restant. 
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El Consell Comarcal haurà de justificar l’execució dins del mes següent a la finalització d’aquest 
encàrrec, amb la presentació de la documentació següent:  
 

• Informe del servei de dinamització i del servei de mobilització comunitària, que ha d’incloure 
els informes semestrals lliurats en el seu moment.  

• Certificat acreditatiu de la despesa realitzada. 
 
Tercer. Seguiment i control de les actuacions 
 
Dipsalut durà a terme les accions de seguiment i control que considerin necessàries per tal de garantir 
l’execució correcta de les actuacions objecte d’aquest Conveni. En aquest sentit i per coordinar 
l’encàrrec de gestió es crearà la Comissió de Seguiment com a òrgan de coordinació entre el Consell 
Comarcal i Dipsalut, amb les funcions establertes en el document de característiques tècniques. 
 
Quart. Informacions tècniques 
 
El Consell Comarcal del Ripollès es compromet a no difondre les informacions tècniques a les quals 
tingui accés en el desenvolupament de les funcions d’aquest encàrrec de gestió. 
 
Cinquè. Protecció de les dades 
 
Els que signen aquest Conveni són responsables del compliment de la normativa reguladora de 
protecció de dades de caràcter personal que caldrà utilitzar en el desenvolupament de les activitats a 
les quals es comprometen i, especialment, de la utilització de les dades personals per tercers de forma 
no autoritzada.  
 
Sisè. Vigència 
 
La vigència d’aquest conveni serà per un període comprès entre la finalització de l’anterior conveni i 
fins a 31 de desembre de 2016, sense perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts 
nascudes en aplicació de les previsions d’aquest.  
 
Setè. Extinció 
 
No obstant el previst anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la vigència d’aquest Conveni, 
l’acord mutu de les institucions que signen, la impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de 
l’execució de les accions que en constitueixen l’objecte, i l’incompliment greu o manifest de les seves 
clàusules. 
 
Vuitè. Qüestions litigioses 
 
En cas de dubte o discrepància que pugui sorgir en l’aplicació d’aquest Conveni, ambdues parts es 
reuniran de cara a la solució amistosa del conflicte, amb caràcter previ a la submissió a la jurisdicció 
contenciosa administrativa, si persistís el desacord.  
 
Novè. Publicació 
 
Publicar aquest conveni marc d’encàrrec de gestió al Butlletí Oficial Provincial de Girona, de 
conformitat amb l’article 10.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i facultar el president delegat per publicar la signatura de 
cadascun dels encàrrecs de gestió amb els diferents Consells Comarcals en el tauler d’anuncis (e-
tauler) ubicat a la seu electrònica de Dipsalut (www.seu.cat/dipsalut). 
 
I en prova de conformitat, les parts signen, per duplicat, aquest conveni en els llocs i les dates que 
s’assenyalen. 
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Document de característiques tècniques de l’encàrrec de gestió del servei de dinamització dels Parcs 
Urbans de Salut i les Xarxes d’Itineraris Saludables als Consells Comarcals de la demarcació de 
Girona.  
 
Objecte de l’encàrrec de gestió 
 
 
La voluntat de Dipsalut és donar continuïtat a les dinamitzacions i accions de dinamització comunitària 
que es venen desenvolupant en els darrers anys, tant en els Parcs Urbans de Salut com en els Itineraris 
Saludables i que sol·liciten els ajuntaments del territori que disposen d’aquests equipaments cedits per 
Dipsalut. 
Per promoure l’ús d’aquests equipaments, Dipsalut, ofereix sessions d’activitat física moderada 
dirigides per professionals especialitzats que, a més de donar pautes per a un ús correcte dels 
equipaments, vol ajudar a reforçar les relacions socials, enfortir les habilitats per a la vida i les 
capacitats individuals de les persones i així incrementar el control sobre la seva salut. 
 
A més, el servei de dinamització es complementa amb la realització d’un procés de mobilització 
comunitària per promoure l’ús d’aquests equipaments entre la població i fomentar la participació a les 
activitats realitzades als Parcs i als Itineraris. 
 
De forma coordinada amb el programa PAFES, de la Generalitat de Catalunya, els Parcs i les Xarxes 
són dispositius recomanats per les respectives àrees bàsiques de salut per a la realització d’activitat 
física moderada. I per tant, ocasionalment es realitzaran activitats conjuntes. 
 
El servei es desenvoluparà sota la direcció y coordinació de l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut 
de Dipsalut. L’execució d’aquest encàrrec es desenvoluparà pel període comprés entre la finalització 
de l’anterior conveni i fins a 31 de desembre de 2016. 
 
El Consell Comarcal del Ripollès gestionarà el servei que deriva de l’objecte d’aquest conveni. El 
servei es podrà externalitzar, sempre i quan, el procediment d’adjudicació del contracte es faci sota la 
supervisió de Dipsalut.  
 
Objectius del programa 
 
Els objectius del Programa de Parcs Urbans i Xarxes d’Itineraris Saludables són: 
 

• Facilitar que els usuaris dels equipaments coneguin i valorin els beneficis de l’exercici físic 
per a la salut i que, gràcies a això, incorporin l’activitat física en la seva vida quotidiana. 

• Crear nous espais de socialització per als usuaris del programa i incrementar el seu grau de 
motivació respecte a l’activitat física. 

• Afavorir que les dinamitzacions als Parcs Urbans i a les Xarxes d’Itineraris Saludables 
esdevinguin una experiència satisfactòria per als usuaris i que aquests utilitzin els 
equipaments de forma regular. 

• Incorporar el treball per enfortir les habilitats per al desenvolupament de les capacitats dels 
individus i de les comunitats. 

• Donar eines (coneixements, habilitats i actituds) a les persones per gestionar i donar sentit a la 
vida. 

• Formar professionals capaços de realitzar sessions dirigides als Parcs Urbans i a les Xarxes 
d’Itineraris Saludables. 

• Formar els professionals d’atenció primària per promoure que es recomani la pràctica 
d’exercici físic en els Parcs de Salut i les Xarxes d’Itineraris. 

 
Servei de dinamització dels Parcs Urbans de Salut i de les Xarxes d’Itineraris Saludables 
 
El Consell Comarcal haurà de prestar el servei de mobilització comunitària i dinamització dels Parcs 
Urbans i les Xarxes d’Itineraris Saludables durant el període de vigència de l’encàrrec de gestió amb 
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els professionals necessaris. El Consell Comarcal adaptarà el funcionament a les directrius que 
estableixi Dipsalut i respectarà sempre el nombre de sessions de dinamització pactades. 
 
Mobilització comunitària 
 
S’entén com a mobilització comunitària el conjunt d’accions orientades a coordinar els diferents agents 
del territori per tal de crear sinergies positives al voltant dels equipaments promoguts pel Programa de 
Parcs Urbans i Xarxes d’Itineraris Saludables i així incrementar l’assistència de participants. La 
realització d’una mobilització comunitària de qualitat requereix la realització de moltes tasques prèvies 
a la dinamització dels equipaments. 
 
El servei de mobilització comunitària es podrà realitzar de dilluns a dissabte, en horari de matí i 
tarda/nit. 
 
La mobilització comunitària es centrarà en la identificació, mobilització i coordinació dels actius del 
territori, i inclourà:  
 

• Prospecció del territori i detecció dels equipaments, serveis, entitats, activitats i líders socials, 
és a dir, disseny del mapa d’agents socials del municipi. És necessari aprofitar els recursos 
existents i valorar les sinergies que poden enriquir el projecte.  

• Identificació dels punts de trobada informals de la població, els líders socials y els grups de 
població organitzats. 

• Oferir els equipaments a les entitats locals per tal que els utilitzin d’acord amb les seves 
necessitats. Cal incrementar la vinculació de les entitats locals en l’explotació dels 
equipaments. 

• Si en un municipi es considera que no és possible realitzar un procés de dinamització 
comunitària es planificarà l’estratègia més adequada al municipi, d’acord amb Dipsalut. 

• Les dinamitzacions hauran d’estar incloses dins la xarxa d’accions que es realitzin en el 
territori i que treballin per objectius similars. 

• Caldrà contactar amb el CAP/consultori local de cada municipi i crear sinergies amb el 
programa PAFES de la Generalitat de Catalunya. Amb l’objectiu de promoure la prescripció i 
el consell d’activitat física com a eina de promoció de la salut des de l’atenció primària a les 
àrees bàsiques de salut (ABS) que disposen de municipis amb Parc Urbà de Salut i/o Xarxa 
d’Itineraris Saludables. 

• El servei mobilització comunitària durant l’execució de l’encàrrec de gestió ha d’assolir els 
següents objectius:  

 
� Crear una comissió per a la promoció de l’exercici físic a cada comarca.  

 
� Realitzar actuacions destinades a grups de població específics tenint en 

compte els eixos de desigualtat. 
 

• El Consell Comarcal haurà de presentar anualment els resultats del servei al Consell 
d’Alcaldes, conjuntament amb Dipsalut. 

 
 
Dinamització dels Parcs Urbans de Salut i de les Xarxes d’Itineraris Saludables 
 
S’entén com a dinamització el conjunt d’activitats realitzades als Parcs Urbans de Salut i a les Xarxes 
d’Itineraris Saludables encaminades a, d’una banda, promoure l’activitat física moderada i, de l’altra, 
reforçar les relacions socials, enfortir les habilitats per a la vida i les capacitats individuals de les 
persones (apoderament) per entendre, gestionar i donar sentit a la vida (sentit de la coherència, SOC), i 
així incrementar el control sobre la seva salut. 
 
El nombre de dinamitzacions que s’hauran de realitzar es comunicarà a cada Consell Comarcal en 
funció de les sol·licituds que presentin els diferents ajuntaments. 
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La dinamització ha de respectar el següents punts: 
 

• La durada de les dinamitzacions és d’una hora. 
• La freqüència, les dates i els horaris de les sessions de dinamització s’han de pactar amb cada 

municipi i amb la supervisió de Dipsalut. Cal adaptar les dinamitzacions en funció de cada 
necessitat. 

• Si durant l’execució del servei de dinamització es detecta la necessitat de modificar la 
freqüència de les dinamitzacions, aquesta modificació l’haurà d’autoritzar Dipsalut. 

• El servei de dinamització es realitzarà preferentment de dilluns a divendres, en horari de matí i 
tarda, no obstant això, un 25% de les sessions es podran realitzar en cap de setmana o festiu 
per tal d’afavorir la màxima concurrència a les sessions o per tal de vincular la dinamització a 
esdeveniments importants que es realitzin als municipis. 

• Recomanem focalitzar part de les dinamitzacions en la població vulnerable del municipi 
(subgrups poblacionals amb unes característiques socials compartides que tenen una major 
probabilitat d’estar exposats a diferents riscos). Cal tenir en compte les desigualtats en salut i 
treballar coordinadament amb els treballadors socials del municipi dinamitzat. 

• Es recomana acompanyar les dinamitzacions de les Xarxes d’Itineraris Saludables amb 
iniciatives que donin un valor afegit a les sessions (nòrdic walking, gamificació, herbes 
remeiers, socialització,...). Si el Consell Comarcal impulsa dinamitzacions utilitzant la tècnica 
de la marxa nòrdica Dipsalut li podrà cedir temporalment els pals. El Consell Comarcal haurà 
de retornar el material quan finalitzi l’encàrrec de gestió. 

• Caldrà organitzar un mínim de 2 sessions, a cada equipament, amb grups de població que 
generalment no participen a les sessions de dinamització d’aquell municipi (clubs esportius, 
joves, immigració, personal de l’ajuntament, etc) 

• Dipsalut pot dur a terme proves pilots per grups poblacionals: fibromiàlgia, adolescents,... El 
Consell Comarcal haurà d’adaptar els calendaris de les dinamitzacion per tal de poder 
realitzar la prova pilot i s’implicarà en el seu disseny. 

 
Es recomana evitar les hores del dia amb condicions climatològiques més adverses. 
 

- Durant els mesos d’estiu (de juny a setembre) és preferible evitar realitzar sessions entre les 
12.00 i les 17.00 h. 

- Durant els mesos d’hivern (de desembre a febrer) és preferible evitar les hores més fredes i 
amb menys llum solar. 

 
Cancel·lació de les activitats 
 
El Consell Comarcal ha de valorar el risc de cancel·lació de les sessions de dinamització pactades amb 
cada Ajuntament per causes climatològiques. La cancel·lació es realitzarà segons la predicció 
meteorològica municipal a 8 dies vista, publicada pel Servei Meteorològic de Catalunya amb 3 dies 
d’antelació a la data pactada (www.meteocat.cat). Si la probabilitat de precipitacions és alta o molt 
alta s’anul·larà la sessió i es pactarà amb l’Ajuntament una nova data en el termini més breu possible. 
 
Si finalment la dinamització s’hagués de suspendre per causes climatològiques no previstes, no caldrà 
tornar a programar la sessió. 
 
Material de marxandatge 
 
El marxandatge es repartirà al finalitzar les sessions de dinamització. Caldrà preveure amb temps 
suficient la reposició del material per garantir-ne la disponibilitat. El Consell Comarcal l’haurà de 
sol·licitar a Dipsalut i l’Organisme li proporcionarà. 
 
El Consell Comarcal ha d’emmagatzemar, gestionar i distribuir l’estoc de marxandatge que Dipsalut li 
proporcioni. Aquest material podrà variar durant l’execució del contracte.  
 
Recursos humans 
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El Consell Comarcal gestionarà els recursos humans necessaris per oferir la màxima qualitat del servei 
i es tindrà cura de l’estabilitat dels equips i la qualitat de les relacions generades amb els usuaris.  
 
El Consell Comarcal ha de garantir que el sou mínim que han de percebre les persones adscrites a 
l’execució del contracte, sigui equiparable a les categories de Coordinador/a de projectes pedagògics i 
de lleure i animador/a sociocultural o equivalent, segons el lloc de treball i les funcions que 
desenvolupi. El salari s’estableixen al Conveni Col·lectiu del Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural 
de Catalunya vigent. 
 
En el cas de contractar personal per l’execució del servei caldrà incloure un representant de Dipsalut 
dins el tribunal de selecció. En tots els casos, es prioritzarà que els professionals contractats siguin el 
més propers possibles al territori on es desenvolupa el servei. 
 
Obligatòriament el personal adscrit al servei ha de seguir el pla de formació que defineix Dipsalut, que 
inclourà, entre d’altres, els següents cursos: 
 

• Curs de dinamitzador dels Parcs Urbans i les Xarxes d’Itineraris Saludables organitzat per 
Dipsalut. 

• Curs de formació per a l’ús del DEA (d’una durada de 3 hores) organitzat per Dipsalut. 
• Curs de marxa nòrdica per a dinamitzadors de les Xarxes d’Itineraris Saludables organitzat 

per Dipsalut. 
 
Gestió del servei 
 
A continuació us presentem les figures que han de formar part de l’equip que gestioni el servei: 
 

• Coordinador intern del Consell Comarcal 
• Coordinador del Servei 
• Equip de dinamitzadors 

 
En aquest mateix apartat podreu trobar les tasques que corresponen a cada una d’aquestes figures.  
 
Es designarà un tècnic responsable de la coordinació del conveni que tindria assignades les tasques 
corresponents a les de coordinador intern i coordinador del servei de dinamització. A més a més, 
l’equip de dinamitzadors ha de poder destinar les hores necessàries per realitzar una  mobilització 
comunitària de qualitat.   
 
Recomanem destinar com a mínim, el 70% de l’import a les tasques de dinamització i mobilització 
comunitària i el 30% restant destinar-lo a la coordinació: 
 

 Tasques de coordinació 
Tasques de dinamització i 
mobilització comunitària 

Percentatge del pressupost que 
s’hi destina 

30% 70% 

Tasques descrites en aquest 
document 

- Coordinador intern del Consell 
Comarcal- Coordinador del 
servei 

Equip de dinamitzadors 

Correspondència mínima amb 
les taules salarials del Conveni 
del lleure 

Grup 1 Grup 2 

 
Descripció de les tasques 
 
Coordinació interna del Consell Comarcal 
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El coordinador serà la persona de contacte del Consell Comarcal amb Dipsalut. Ha de vetllar pel 
correcte desenvolupament del servei i té encomanades les tasques següents: 
 

• Respondre a les consultes dels diferents ciutadans i professionals amb relació a les 
característiques del projecte o derivar la consulta en cas que sigui necessari. 

• Assistir a totes les reunions que es requereixin per l’execució del servei.  
• Vetllar per la correcta elaboració dels informes de cada una de les sessions a la plataforma de 

recollida de dades SIMSAP.   
• Presentar els informes semestrals i finals del servei de mobilització comunitària i de les 

dinamitzacions. Dipsalut podrà facilitar els models d’informe. 
• Promoure i difondre el Programa de Parcs Urbans i Xarxes d’Itineraris Saludables.  
• Buscar sinèrgies i complicitats amb els diferents departaments del Consell Comarcal que 

tinguin relació directa o indirecta amb el servei. 
• Traspassar la informació de nivell comarcal a la Comissió de Seguiment i a Dipsalut. 
• Informar als ajuntaments de la seva responsabilitat en el manteniment dels equipaments i 

facilitar-los informació del procediment a seguir. Reforçar la idea que els ajuntaments són els 
responsables del manteniment dels Parcs Urbans de Salut  

• En aquells equipament on  el servei de dinamització no funciona correctament, es sospiti d’una 
ubicació incorrecta i a més a més l’Ajuntament mostri la voluntat de modificar la ubicació del 
mateix, serà responsabilitat del Consell Comarcal liderar un procediment de participació 
ciutadana per tal d’aconseguir la ubicació més adequada. El procés s’ha de realitzar de forma 
coordinada amb l’Ajuntament i Dipsalut. 

 
Dipsalut podrà demanar la substitució del coordinador intern si considera que el perfil no s’ajusta o no 
compleix les seves tasques.  
 
Coordinació del servei de dinamització  
 
El coordinador serà el responsable del desenvolupament de la programació del servei i persona de 
contacte amb el responsable del Consell Comarcal i amb Dipsalut. Aquest professional haurà de 
dedicar tot el temps necessari per a la realització de les seves tasques.  
 
Les seves tasques principalment són: 
 

• Realitzar i impulsar el desenvolupament i seguiment del projecte que ha d’incloure la 
coordinació del desenvolupament de la programació anual de dinamitzacions d’acord amb els 
ajuntaments i amb Dipsalut.  

• Elaborar els informes semestrals i finals del servei de mobilització comunitària i de les 
dinamitzacions. Dipsalut podrà facilitar els models d’informe. 

• Coordinar l’equip de dinamitzadors comunitaris i vetllar pel correcte funcionament dels 
dinamitzadors, uniformitat, puntualitat... 

• Vetllar pel desenvolupament de les accions de dinamització comunitària, que han de permetre 
la major participació possible en les sessions de dinamització. 

• Planificar estratègies d’adaptabilitat del servei a les característiques pròpies dels municipis 
que configuren la comarca. 

• Assistir a totes les reunions que es requereixin per a l’execució del servei.  
• Controlar l’estoc de marxandatge i proposar-ne la reposició. 

 
El coordinador realitzarà les seves funcions amb la supervisió del tècnic responsable del Consell 
Comarcal del Programa de Parcs Urbans i Xarxes d’Itineraris Saludables.  
 
Dipsalut podrà demanar la substitució del coordinador del servei si considera que el perfil no s’ajusta 
o no compleix les seves tasques.  
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Un equip de dinamitzadors  
 
Els dinamitzadors han d’estar capacitats per realitzar tant el servei de dinamització dels equipaments 
com el servei de mobilització comunitària. Per tant, el perfil ha de ser el d’una persona amb habilitats 
comunicatives i altament relacional. A més, les sessions de dinamització estan obertes a tota la 
població. Per aquest motiu serà necessari que el dinamitzador sigui capaç d’adaptar la sessió a les 
característiques dels grups.  
 
S’haurà de contractar el nombre de dinamitzadors necessaris per a poder cobrir el servei atenent a les 
necessitats de la comarca. Cal procurar la continuïtat de l’equip de dinamitzadors garantint un nombre 
mínim de dinamitzacions i un sou d’acord amb la tasca que realitza, amb l’objectiu d’estabilitzar els 
vincles entre els dinamitzadors i les persones assistents a les dinamitzacions. 
 
Serà responsabilitat del Consell Comarcal el compliment de la normativa vigent en matèria laboral, 
d’assistència social, de seguretat i d’higiene en el treball i en tot allò que faci referència a la prevenció 
de riscos laborals. 
 
Les suplències i substitucions en cas de malaltia o absència aniran a càrrec del Consell Comarcal i en 
cap cas podran alterar els calendaris pactats de dinamitzacions. 
 
Les tasques que hauran de realitzar els dinamitzadors de l’equip són, entre altres: 
 

• Desenvolupar les sessions de dinamització de l’activitat física al Parc Urbà de Salut. Les 
sessions de dinamització tindran una durada mínima d’una hora. El dinamitzador haurà 
d’arribar al Parc Urbà de Salut o al punt de trobada concretat 5 minuts abans de l’inici de la 
sessió per tal de rebre de forma correcta als participants. 

• Col·laborar en les accions de dinamització comunitària que han de permetre la major 
participació possible en les dinamitzacions que es realitzin. 

• Controlar l’assistència de participació a les sessions i elaborar els informes de cada una de les 
sessions a la plataforma de recollida de dades SIMSAP. Aquest informe com a mínim ha 
d’incloure el nombre de participants, edat i sexe, incidències, funcionament de la sessió i el 
marxandatge facilitat. Caldrà entrar l’informe al SIMSAP com a màxim 7 dies desprès de la 
realització de la sessió de dinamització. 

• Assistir a les reunions de treball convocades per Dipsalut, així com, a jornades o altres 
col·laboracions que es requereixin. 

• Seguir el pla de formació que establirà Dipsalut, que inclourà, en tots els casos, la 
obligatorietat d’haver realitzat amb aprofitament el Curs per a dinamitzadors dels Parcs 
Urbans i les Xarxes d’Itineraris Saludables i el Curs de per a l’ús del DEA (de 3 hores) que es 
desenvolupen en el marc del Programa de formació. A més, de realitzar la formació que el 
Consell Comarcal consideri pertinent per tal de millorar el servei. 

• Tenir cura del material de marxandatge i lliurar-lo als usuaris nous dels Parcs Urbans al 
finalitzar les sessions seguint les indicacions marcades per Dipsalut en cadascuna de les fases 
del projecte. 

 
Dipsalut podrà demanar la substitució dels treballadors assignats al servei quan consideri que el perfil 
no s’ajusta a les funcions encomanades en aquest conveni. 
 
Planificació i coordinació: comissió de seguiment comarcal 
 
Per tal de garantir una comunicació fluïda entre els diferents agents implicats en el territori cal establir 
un òrgan de coordinació, la Comissió de Seguiment Comarcal, que té com a missió la millora contínua 
del servei. 
 
La Comissió estarà coordinada per Dipsalut i estarà formada per tots els agents encarregats de la 
gestió del servei. Puntualment hi poden participar professionals externs que donaran suport al 
programa de formació i a l’avaluació impulsada per Dipsalut. 
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La Comissió de Seguiment Comarcal es reunirà segons les necessitats del projecte a criteri de Dipsalut. 
Preferentment, es realitzarà una sessió semestral que podrà convocar Dipsalut d’ofici o a petició del 
Consell Comarcal. 
 
Les funcions que ha de desenvolupar la Comissió de Seguiment Comarcal són les següents: 
 

• Establiment d'estratègies de treball a l’entorn dels Parcs Urbans i les Xarxes d’Itineraris 
Saludables que han de permetre la millora contínua i la innovació. 

• Planificació i disseny d'eines de treball que ajudin als dinamitzadors en la seva pràctica diària 
al Parc Urbà de Salut. 

• Establiment d’un pla de formació continua vinculada al Pm01 que permeti la millora en la 
qualitat del servei. 

• Intercanvi d'experiències amb la voluntat de reflexionar al voltant del Programa de Parcs 
Urbans de Salut i Xarxes d’Itineraris Saludables, la figura del dinamitzador i l’augment de la 
salut i el benestar de la població beneficiària del servei. Ja sigui a través de jornades, 
reunions informals o altres plataformes de comunicació que es puguin establir entre tots els 
agents de la demarcació. 

• Altres funcions que es considerin necessàries durant la vigència de l’encàrrec de gestió. 
 
Seguiment i supervisió  
 
Dipsalut s’encarregarà de les funcions de seguiment i supervisió del servei. Per aquesta tasca es 
designarà un responsable tècnic que ha de posar en coneixement del Consell Comarcal les deficiències, 
anomalies o incidències detectades.  
 
Aquest seguiment tindrà la missió de comprovar que l’objecte de l’encàrrec de gestió s’està efectuant 
seguint els pactes del conveni marc. Si s’adverteixen incidències en el servei Dipsalut ho comunicarà al 
Consell Comarcal que haurà de prendre mesures per esmenar les incidències detectades.  
 
Sistema de gestió de la informació: SIMSAP 
 
Dipsalut ha desenvolupat el Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública (SIMSAP). El Consell 
Comarcal haurà d’introduir en aquest sistema tota la informació que es generi de les seves actuacions, 
amb els formats i continguts que s’hi trobin descrits. 
 
Dipsalut formarà i capacitarà el personal encarregat de realitzar aquesta tasca per tal que introdueixi 
tota la informació que generin les seves actuacions. 
 
Avaluació del servei i avaluació del Pm01 
 
Per tal d’avaluar la correcta execució de l’objecte de l’encàrrec de gestió serà necessari que el Consell 
Comarcal presenti la documentació següent: 
 

• Informes de cada una de les sessions de dinamització que s’introduiran a la plataforma de 
recollida de dades SIMSAP. Aquest informe com a mínim ha d’incloure el nombre de 
participants, edat i sexe, incidències, funcionament de la sessió, el marxandatge facilitat i 
fotografies.  

• Informe del primer semestre de les tasques de mobilització comunitària. L’informe es 
presentarà a una reunió pactada amb el responsable de la gestió de l’encàrrec de gestió de 
Dipsalut. Aquest informe com a mínim ha d’incloure el mapa d’agents, un resum de les 
reunions i actuacions realitzades, les conclusions extretes del procés i les dates de les sessions 
de dinamització pactades. Dipsalut facilitarà un model d’informe. 

• Informe final del servei de mobilització comunitària per a la promoció del Programa de Parcs 
Urbans i Xarxes d’Itineraris Saludables. Aquest informe com a mínim ha d’incloure el mapa 
d’agents, un resum de les reunions i actuacions realitzades, les conclusions extretes del procés 
i les dates de les sessions de dinamització pactades. Dipsalut facilitarà un model d’informe. 
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Dipsalut ha dissenyat un sistema d’avaluació de tot el programa. El Consell Comarcal es compromet a 
seguir aquest model d’avaluació i a implicar-se en la recollida i selecció de dades, dins de les hores 
assignades al projecte. 
 
Amb l’encàrrec de gestió, Dipsalut i el Consell Comarcal pactaran els objectius a assolir a cada 
municipi segons el model d’avaluació dissenyat. 
 
Difusió i imatge corporativa 
 
En qualsevol acte de publicitat, informació o difusió del Consell Comarcal relatiu a l’objecte d’aquest 
encàrrec de gestió, es farà constar que és un projecte de Dipsalut amb la col·laboració del Consell 
Comarcal. 
 
El Consell Comarcal es coordinarà amb Dipsalut pels actes i accions derivades del programa i també 
per garantir que la imatge gràfica del projecte i de tota la documentació que es generi en el marc 
d’aquesta contractació, a més, incorpori de forma preferent el logotip de Dipsalut. Dipsalut facilitarà 
la imatge corporativa als consells comarcals. 
 
El Consell Comarcal té l’obligació de fer difusió de les sessions de dinamització i del programa de 
Parcs Urbans i Xarxes d’Itineraris Saludables a través dels mitjans de comunicació propis de l’entitat 
(web, facebook, twitter i publicacions). Alhora, es compromet a distribuir informació del servei als 
ajuntaments perquè en facin la comunicació que creguin més convenient. Caldrà garantir que l’Alcalde 
o el regidor corresponent reben el calendari final de les sessions programades al municipi. 
 
En el cas d’externalització del servei s’haurà de vetllar per la imatge gràfica del projecte, per la 
preservació de la qualitat del servei, el tracte correcte amb els interlocutors municipals i la bona 
imatge de l’organisme. 
 
L’equip de dinamitzadors haurà d’anar correctament vestit, amb un aspecte extern unificat de manera 
que siguin fàcilment identificables. Dipsalut, amb aquest objectiu, facilitarà al consell comarcal el 
vestuari que cregui convenient, en funció de la disponibilitat.  
 
Comunicacions 
 
Les comunicacions que es facin sobre el programa o el servei de dinamització dels Parcs Urbans i les 
Xarxes d’Itineraris Saludables hauran d’estar autoritzades per Dipsalut. A més, en el cas de 
comunicacions als òrgans del Consell Comarcal s’haurà de convidar Dipsalut a participar-hi.  
 
Són també obligacions del Consell Comarcal les següents: 
 

• Els professionals destinats a l’execució del servei han d’emprar preferentment el català en les 
seves relacions amb Dipsalut. Així mateix, el Consell Comarcal haurà de lliurar tota la 
documentació tècnica requerida almenys en llengua catalana. 

• El Consell Comarcal destinarà a l’execució del contracte els mitjans i el personal que resultin 
adients per assegurar que es podrà atendre als usuaris, almenys, en català. A aquest efecte, el 
personal que s’haurà de comunicar directament amb els usuaris i amb els ajuntaments, ha de 
tenir un coneixement de la llengua suficient per desenvolupar els serveis de manera fluida i 
adequada en llengua catalana. 

 
Liquidació econòmica i nivell d’execució 
 
El nivell d’execució de l’encàrrec de gestió determinarà la liquidació econòmica de la següent manera: 
 

• Es pagarà el 100% de l’import si el Consell Comarcal arriba al 90% d’execució de les 
dinamitzacions, sempre i quan, es justifiqui motivadament el motiu pel qual no s’ha efectuat el 
10% restant. 
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• Si el Consell Comarcal no pogués arribar a un percentatge d’execució del 90%, el pagament 
es prorratejarà segons el nombre de dinamitzacions efectivament realitzades. 

 
En qualsevol cas, si el Consell Comarcal no realitza el mínim de 20 dinamitzacions per Parc i 6 per 
Xarxa, haurà de realitzar un informe justificatiu que haurà de comptar amb el vistiplau de Dipsalut i de 
l’Ajuntament afectat. 
 
Càlcul del nivell d’execució 
 
El nivell d’execució de les dinamitzacions pactades és el següent percentatge: 
 

Nombre de sessions realitzades i 
entrades correctament a SIMSAP

Nombre de sessions de l'encàrrec 
de gestió

x 100

 
 
Càlcul del prorrateig 
 
Si el Consell Comarcal no arribés al 90% del nivell d’execució de les dinamitzacions, s’utilitzarà la 
següent fórmula de càlcul: 
 

Valor total del conveni

Nombre de sessions de l'encàrrec 
de gestió

x Nombre de sessions realitzades

”  
 
Segon. Comunicar aquest acord a Dipsalut, per a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció del Consell Comarcal i a l’Àrea de 
Serveis a les persones, juntament amb una còpia del conveni, per a la seva 
constància. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura del conveni. 
 
 
4. PROPOSTA DE DENÚNCIA DEL CONVENI ENTRE EL CONSEL L 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L’ASSOCIACIÓ PER LA GESTIÓ DEL 
PROGRAMA LEADER RIPOLLÈS GES BISAURA PER A LA 
COORDINACIÓ DE LA GESTIÓ COMARCAL EN MATÈRIA DE 
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I PROMOCIÓ ECONÒMICA  
 
Per acord del Consell de Govern de data 16 de juny de 2016, es va aprovar el 
contingut del Conveni entre l’Associació per la gestió del programa Leader 
Ripollès Ges Bisaura i el Consell Comarcal del Ripollès per a la coordinació de la 
gestió comarcal en matèria de desenvolupament econòmic i promoció econòmica. 
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L’Associació per la gestió del programa Leader Ripollès Ges Bisaura, mitjançant 
acord de la Junta Directiva del dia 4 de maig de 2016, ha denunciat el conveni. En 
el mateix acord, s’hi fa constar que ja no és necessari que la coordinació de 
l’Associació es porti a terme per la Gerència del Consell Comarcal, tal com 
s’establia en el conveni,  perquè a partir del dia 18 de maig de 2016, l’Associació 
disposarà de Gerència pròpia, per portar a  terme les tasques de coordinació, gestió 
i execució del programa Leader i altres projectes de desenvolupament rural. 
 
L'acord 6è d) del Conveni subscrit determina, entre altres causes d’extinció, que 
serà vigent fins que alguna de les parts el denunciï. 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell 
Comarcal en sessió celebrada en data 8 de setembre de 2015, en matèria 
d’aprovació de convenis de col· laboració i cooperació amb altres administracions i 
entitats, i publicades al BOP de Girona número 186, de 25 de setembre de 2015, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat acorda: 
 
Primer. Aprovar la denúncia del conveni subscrit en data de 16 de juny de 2016, 
entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Associació per la gestió del programa 
Leader Ripollès Ges Bisaura per a la coordinació de la gestió comarcal en matèria 
de desenvolupament econòmic i promoció econòmica. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Associació per la gestió del programa Leader 
Ripollès Ges Bisaura, per a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar compte d'aquest acord a la Intervenció. 
 
 
5. ADJUDICACIÓ DEL 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 
 
En data 3 de maig de 2016, el Consell de Govern va aprovar la tramitació de 
l’expedient del procediment d’adjudicació mitjançant procediment obert amb únic 
criteri d’adjudicació, el preu més baix, del servei de transport i tractament dels 
lixiviats de l’abocador Ripollès-3, amb un pressupost de licitació de 38 €/m3, més 
3,8 € corresponent al 10% d’IVA, resultant un preu unitari màxim de 41,80 €/m3, 
essent el pressupost màxim anual de 105.602 euros/any, més 10.560,20 € 
corresponent al 10% d’IVA, i que resulta un import de 116.162,20 €/any (CENT 
SETZE MIL CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS). 
 
En data 13 de maig de 2016, es publica l’anunci de licitació pel termini de 
15 dies naturals en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 92 i 
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en el perfil del contractant del Consell Comarcal del Ripollès, a l’efecte que 
els interessats presentin les seves proposicions. 
 
Durant el termini de licitació es presenten un total de dues empreses: 
 
N.ordre Empresa 

1 PEINAJE DEL RIO LLOBREGAT, SLU 

2 
ECOLÓGICA IBÉRICA Y MEDITERRÁNEA, 
SA 

 
En data 31 de maig de 2016 la Mesa de contractació, reunida a les 11.00 hores,  
comprova la idoneïtat de la documentació del sobre núm. 1, de les dues 
empreses que han presentat oferta, i les admet per passar a la fase d’obertura 
d’ofertes.  
 
El mateix 31 de maig de 2016, la Mesa de contractació, reunida a les 13.00 
hores, realitza l'obertura de pliques corresponent al sobre núm. 2 (oferta 
econòmica) de les empreses admeses a licitació del contracte de serveis de 
transport i tractament dels lixiviats de l’abocador Ripollès-3, amb el resultat 
següent: 
 
N.ordre Empresa Preu ofertat (IVA 

exclòs) 
1 PEINAJE DEL RIO LLOBREGAT, SLU 36,79 €/m3 

2 
ECOLÓGICA IBÉRICA Y MEDITERRÁNEA, 
SA 

35,75 €/m3 

 
La cap de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, en data 1 de juny de 2016, ha 
emès un informe que classifica les ofertes en ordre decreixent i resulta que 
l’oferta econòmicament més avantatjosa és la presentada per l’empresa a Ecológica 
Ibérica y Mediterránea, SA (ECOIMSA). 
 
La Mesa de contractació, en la mateixa data, ha acceptat aquest informe 
tècnic la part del qual, en allò que interessa, es transcriu a continuació: 
 
“INFORME TÈCNIC DE L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE TRANSPORT I 
TRACTAMENT DELS LIXIVIATS DE L’ABOCADOR RIPOLLÈS-3 .  JUNY 2016 
 
../ 

Sección 1.01 Oferta 

El preu màxim pel tractament i transport dels lixiviats de l’abocador comarcal Ripollès -3 és de 38 
€/m3, que ha de servir de base per  aquest procediment obert  amb únic criteri  d’adjudicació,  més 3,8 
€ corresponent al 10 % d’IVA, resultant un preu unitari màxim de 41,80 €/m3 
 
El pressupost màxim anual és de 105.602 euros/any, més 10.560,20 euros corresponents al 10 % d'IVA. 
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Valoració 
 
S’atorguen 5 punts per cada 1% de baixa del preu base 
 

EMPRESA OFERTA BAIXA PUNTUACIÓ 

ECOIMSA 35,75 6,29 % 31,45 

PEINAJE DEL RIO 
LLOBREGAT RIO 
LLOBREGAT, SLU 

36,79 3,29% 16,45 

 
Conclusió 
 
Vista la valoració de les ofertes presentades, la que té una puntuació superior és  Ecologica Iberica y 
Mediterranea, SA (ECOIMSA).   
 
L'oferta d'Ecologica Iberica y Mediterranea, SA (ECOIMSA) s’ajusta a les nostres necessitats i 
compleix les condicions demandes en el plec de condicions per dur a terme el servei de transport i 
tractament dels lixiviats de l’abocador comarcal Ripollès-3. 
 
Elisabet Muntadas Castellà//Cap d’Àrea de Territori i Sostenibilitat//Ripoll, 1 de juny de 2016” 

 
L'empresa Ecológica Ibérica y Mediterránea, SA (ECOIMSA) fou notificada en 
data 3 de juny de 2016, per tal que presentés la documentació prèvia a l’adjudicació 
del contracte. Dins del termini legalment atorgat a l'efecte, ha presentat la 
documentació requerida. 
 
En data 15 de juny de 2016, s'ha constituït la Mesa de contractació i, en 
considerar-la suficient i adequada la documentació presentada, ha formulat 
proposta d'adjudicació a favor de l'empresa Ecológica Ibérica y 
Mediterránea, SA (ECOIMSA). 
 
Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 
151 i concordants del Text refós de la Llei de contractes del Sector Públic, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, (d’ara endavant TRLCSP) 
per a procedir a l’adjudicació de la contractació de referència; 
 
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 número 186, 
de 25 de setembre de 2015; 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat acorda: 
 
Primer. Adjudicar 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, a l’empresa ECOLÓGICA, IBÉRICA Y MEDITERRANEA, SA 
(ECOIMSA) , pel preu de 35,75 €/m3, més 3,57 € corresponent al 10% d’IVA, 
resultant un import de 39,33 €/m3 (TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-
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TRES CÈNTIMS), IVA inclòs , de conformitat amb el plec de clàusules regulador 
del procediment i l’oferta presentada. 
 
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 2016.21.1623.22799.01 del 
pressupost de l'exercici vigent i donar-ne compte a Intervenció i a l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat. 
 
Tercer. Comunicar a l’adjudicatari que, dins el termini dels 15 dies hàbils següents, 
a comptar a partir de l’endemà de la notificació d’aquest decret, haurà de concórrer 
a formalitzar el contracte.  
 
Amb caràcter previ a la formalització del contracte, haurà d'aportar la següent 
documentació: 
 

- Assegurança de responsabilitat civil per cobrir els riscos derivats del 
desenvolupament del servei i rebut del pagament de les primes. 

 
Quart. Retornar a l’empresa ECOLÓGICA, IBÉRICA Y MEDITERRÁNEA, SA, 
(ECOIMSA), l’aval de l’entitat Bankinter, SA, número 0356821, per un import de 
5.892€ (CINC MIL VUIT-CENTS NORANTA-DOS EUROS) , dipositat en 
concepte de garantia definitiva del contracte de servei de transport i tractament dels 
lixiviats de l’abocador Ripollès-3, any 2015. 
 
Cinquè. Notificar el present decret a l’empresa ECOLÓGICA, IBÉRICA Y 
MEDITERRANEA, SA (ECOIMSA) i publicar l’adjudicació del contracte en el 
perfil de contractant de la pàgina web del Consell Comarcal del Ripollès, 
www.ccripolles.cat. 
 
Sisè.  Publicar la formalització del contracte en el perfil de contractant del Consell 
Comarcal del Ripollès www.ccripolles.cat i en el BOP de la província de Girona. 
 
 
6. PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE PRESTACIÓ DEL SERVEI 
ESCOLAR DE MENJADOR DE L’ESCOLA MARE DE DÉU DE NÚRI A 
DE RIBES DE FRESER 
 
Vist el contracte per a la prestació del servei escolar de menjador de l’escola Mare 
de Déu de Núria de Ribes de Freser, subscrit entre el Consell Comarcal del 
Ripollès i l’empresa Hosteleria de Servicios Colectivos, SA (Hostesa), en data 11 
d’agost de 2014, amb un termini d’execució i de vigència de dos anys, prorrogables 
per un any més; 
 
Atès allò que disposa el pacte quart del contracte sobre la seva pròrroga; 
 
Vist l’informe de la Gerència sobre la necessitat d’executar la pròrroga 
contemplada al contracte del servei escolar de menjador de l’escola Mare de Déu 
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de Núria de Ribes de Freser, atès que les necessitats que van motivar el contracte 
encara perduren. 
 
Vist l’informe d’Intervenció que consta a l’expedient,  
 
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 número 186, 
de 25 de setembre de 2015, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat acorda: 
 
Primer. Prorrogar pel termini d’1 any el contracte de prestació del servei escolar de 
menjador de l’escola Mare de Déu de Núria de Ribes de Freser, amb efectes del 
primer dia del curs 2016-2017 i fins a la seva finalització. 
 
El president explica que el servei de menjador escolar el gestiona directament el 
Consell Comarcal o bé les AMPES, mitjançant conveni. En aquest darrer cas, la 
voluntat és que el Consell controli el compliment de la concurrència en la 
contractació exigida per la llei. 
 
 
7. APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE 
D’ARRENDAMENT DE PART DE LA FINCA BAUPS 
 
Vist l’informe de la Intervenció de la corporació de data 6 de juny de 2016, en el 
qual manifesta que és procedent la revisió de preus del contracte d’arrendament de 
part de la finca Baups per a la instal· lació del Refugi d’Animals del Ripollès, 
formalitzat el dia 27 d’abril de 2009 amb la Sra. Núria Casadesús Verni, per la 
variació experimentada per l’IPC i que existeix consignació pressupostària a 
l’aplicació 2016.51.1351.20000.01 del pressupost vigent per fer front a la revisió 
de preus esmentada; 
 
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 número 186, 
de 25 de setembre de 2015; 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat acorda: 
 
Primer. Procedir a la revisió dels preus del contracte d’arrendament de part de la 
finca Baups que, aplicat la disminució del -0,935 % legalment procedent, quedarà 
fixat en la quantitat de 3.865,73 € (TRES MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-CINC 
EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS) IVA inclòs. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’arrendadora, Sra. Núria Casadesús Verni, fent-
li palès que contra l'acord podrà presentar recurs de reposició davant la Presidència 
en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, 
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o bé recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós de Girona en el 
termini de dos mesos comptats també des de l'endemà de la recepció d'aquest 
acord. 
 
Tercer. Donar compte del present acord a la Intervenció i a l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, per a l'efecte corresponent. 
 
 
8. RATIFICAR EL DECRET D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT ABAT OLIBA I EL CONS ELL 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN  
CENTRES DE TREBALL (ARXIU COMARCAL DEL RIPOLLÈS) 
 
Vist el Decret de Presidència de data 13 de juny de 2016 que es transcriu a 
continuació: 
 
“APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT ABAT OLIBA I EL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE 
TREBALL (ARXIU COMARCAL DEL RIPOLLÈS) 
 
Vista la minuta del conveni de col·laboració entre l’Institut Abat Oliba i el Consell Comarcal del 
Ripollès, per a la formació pràctica en centres de treball; 
 
L’estudiant efectuarà les pràctiques al Arxiu Comarcal 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, 
 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
 
Primer. Aprovar  el conveni a subscriure amb l’Institut Abat Oliba, per a la formació pràctica en 
centres de treball, el qual  és del contingut literal següent:  
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Segon. Comunicar aquest acord a l’Institut Abat Oliba, a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció i a l’Arxiu Comarcal del Ripollès, juntament amb una còpia 
del conveni, perquè en tinguin constància. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la signatura dels convenis. 
 
Cinquè. Ratificar aquest Decret en la propera sessió del Consell de Govern que se celebri.” 

 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat acorda: 
 
Primer. Ratificar el Decret d’aprovació del conveni de col· laboració entre l’Institut 
Abat Oliba i el Consell Comarcal del Ripollès per a la formació pràctica en centres 
de treball (Arxiu Comarcal del Ripollès). 
 
Segon. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció per a la seva constància. 
 
 
9. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
9.1. RATIFICAR DECRET D’APROVACIÓ DE FACTURES DE 3 DE 
JUNY DE 2016 
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Vist el Decret de Presidència de data 3 de juny de 2016 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. Ratificar el decret de Presidència de data 3 de juny de 2016 sobre 
l’autorització, la disposició i/o el reconeixement de 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 
d’abril 

ADO 42.596,48 

CONSORCI GESTIÓ 
RESIDUS URBANS  
CC OSONA 

Cànon/taxa abocament Orís, mes 
de gener 

ADO 41.850,95 

CONSORCI GESTIÓ 
RESIDUS URBANS  
CC OSONA 

Cànon/taxa abocament Orís, mes 
de gener 

ADO 84,80 

CONSORCI GESTIÓ 
RESIDUS URBANS  
CC OSONA 

Cànon/taxa abocament Orís, mes 
de febrer 

ADO 40.499,42 

CONSORCI GESTIÓ 
RESIDUS URBANS  
CC OSONA 

Cànon/taxa abocament Orís, mes 
de març 

ADO 45.310,14 

 
Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a 
l’efecte corresponent. 
 
 
9.2. 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; 
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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 d'abril 

ADO 5.168,14 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
25.05.2016 

ADO 968,92 

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

ADO 314,82 

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

ADO 343,80 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
31.05.2016 

ADO 995,68 

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

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

HOSTELERIA DE 
SERVICIOS COLECTIVOS, 
SA 

Menjador escolar Mare de Déu de 
Núria, mes de maig 

ADO 4.679,32 

HOSTELERIA DE 
SERVICIOS COLECTIVOS, 
SA 

Monitoratge Mare de Déu de Núria, 
mes de maig 

ADO 2.338,15 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
07.06.2016 

ADO 961,40 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Ripoll, mes de 
maig 

ADO 41.404,14 

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

ADO 14.386,86 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Sant Pau, mes 
de maig 

ADO 3.805,44 
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Proveïdor Concepte Indicador Import Euros 
(IVA inclòs) 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Planoles, mes de 
maig 

ADO 1.028,80 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Toses, mes de 
maig 

ADO 596,75 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Núria, mes de 
maig 

ADO 2.764,49 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Setcases, mes de 
maig 

ADO 729,74 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Sant Joan, mes 
de maig 

ADO 9.814,22 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Camprodon, 
mes de maig 

ADO 8.965,77 

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

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

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

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

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-15, mes de maig O 2.110,30 

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

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

TRANSPORTS MIR, SA 
Reforç transport demanda Ribes-
Ripoll, mes de maig 

O 7.933,40 

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

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

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

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

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

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-3, mes de maig O 4.933,07 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –

TEC L-5, mes de maig O 2.581,24 
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Proveïdor Concepte Indicador Import Euros 
(IVA inclòs) 

TEISA 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

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

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

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

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

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

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

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

BERNARDINO 
LLONGARRIU 

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

CREU ROJA ESPAÑOLA TEC L-19, mes de maig O 1.982,44 

 
Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a 
l’efecte corresponent. 
 
 
10. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
No se'n presenten. 
 
 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 
11. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
Es dóna compte dels Decrets dictats per la Presidència que es detallen a 
continuació: 
 
Decret de 20.05.2016 Prorroga de la treballadora de la corporació que es relaciona. 
Decret de 30.05.2016 Contracte menor de subministrament de material per un 

servidor HP ML 350G6 del Consell Comarcal del Ripollès. 
Decret de 31.05.2016 Proposta a la Direcció General d’Administració Local el 

nomenament de la treballadora de la corporació que es 
relaciona. 
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Decret de 31.05.2016 Atorgar un incentiu de productivitat a la treballadora de la 
corporació que es relaciona. 

Decret de 01.06.2016 Aprovació provisional de la llista d’aspirants d’admesos i 
exclosos del procés selectiu en el marc del projecte Brigades 
Joves de l’Ajuntament de Campdevànol. 

Decret de 01.06.2016 Classificació de les ofertes presentades al procediment obert 
amb únic criteri d’adjudicació, el preu més baix, del servei de 
transport i tractament dels lixiviats de l’abocador Ripollès-3. 

Decret de 01.06.2016 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 (juny i 
juliol). 

Decret de 02.06.2016 Donar per favorable la inspecció biennal de l’alberg de joventut 
Ruta del Ferro del municipi de Sant Joan de les Abadesses. 

Decret de 06.06.2016 Contracte menor de serveis de consultoria per a l’elaboració 
d’un projecte per substituir els filtres banda per centrífugues de 
fangs de l’EDAR de Ripoll. 

Decret de 08.06.2016 Aprovació de la tramitació de l’expedient, del plec de clàusules 
administratives particulars i plec de prescripcions tècniques que 
regulen la contractació mitjançant procediment obert amb 
diversos criteris d’adjudicació del servei de transport de 
viatgers en la modalitat de serveis a la demanda nocturns. 

Decret de 08.06.2016 Atorgar unes gratificacions extraordinàries segons es detalla a 
la treballadora d'aquesta corporació que es relacionen, a abonar 
en una sola vegada en la nòmina del mes de juny de 2016. 

Decret de 09.06.2016 Aprovació definitiva de la llista d’aspirants d’admesos i 
exclosos del procés selectiu en el marc del projecte Brigades 
Joves de l’Ajuntament de Campdevànol. 

Decret de 10.06.2016 Requeriment de documentació a les empreses que han obtingut 
la mateixa puntuació en el procediment obert amb diversos 
criteris d’adjudicació del servei de disseny i creació de la 
pàgina web del Consell Comarcal del Ripollès. 

Decret de 13.06.2016 Aprovació del Pla d’igualtat intern del Consell Comarcal del 
Ripollès 

Decret de 13.06.2016 Aprovació del conveni de col· laboració entre l’Institut Abat 
Oliba i el Consell Comarcal del Ripollès per a la formació 
pràctica en centres de treball (Arxiu Comarcal del Ripollès). 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
12. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
 
Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen a 
continuació: 
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Resolució de 30.05.2016 Aprovar l'expedient número 8/2016 de modificació del 
pressupost per al 2016, mitjançant transferència de crèdits en 
la forma i contingut que es detalla. 

Resolució de 02.06.2016 Atorgar a l’establiment Resguard dels Vents, SL, del municipi 
de Ribes de Freser el permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i aprovar la liquidació. 

Resolució de 02.06.2016 Atorgar a la Fundació Map, del municipi de Ripoll el permís 
per a la utilització del servei de neteja de clavegueram i 
aprovar la liquidació. 

Resolució de 02.06.2016 Atorgar al Consorci Ripollès Desenvolupament, del municipi 
de Ripoll el permís per a la utilització del servei de neteja de 
clavegueram i aprovar la liquidació. 

Resolució de 03.06.2016 Atorgament d’un permís puntual d’abocament d’aigües 
residuals amb camió cisterna a la titular del Mas Torrents del 
municipi de Ripoll. 

Resolució de 08.06.2016 Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües residuals 
de l’empresa Manufacturas Max-Plastic, SA a la depuradora 
de Ribes de Freser. 

Resolució de 08.06.2016 Requerir a l’Associació per a la gestió del programa Leader 
Ripollès Ges Bisaura, per tal que ingressi a la Tresoreria la 
quantitat en concepte de dietes i locomocions entre els mesos 
d’octubre a maig.  

Resolució de 08.06.2016 Requerir al Consorci Ripollès Desenvolupament, per tal que 
ingressi a la Tresoreria la quantitat en concepte de dietes i 
locomocions entre els mesos de novembre a març. 

Resolució de 10.06.2016 Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües residuals 
de l’empresa Camping Xenturri, SL a la depuradora de 
Camprodon. 

Resolució de 13.06.2016 Cessament del permís d’abocament d’aigües residuals a la 
depuradora de Ripoll-Campdevànol de l’empresa Rodi Metro, 
SL. 

Resolució de 14.06.2016 Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Campelles per la 
redacció de la memòria valorada “Del pla a l’acció” any 2016. 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
13. PRECS I PREGUNTES 
 
No se’n formulen. 
 
El president informa sobre el punts següents: 
 
- Van tenir una reunió al Consorci de Residus d'Orís i van acordar que el Consell 
Comarcal tindria una participació activa al Consorci, si bé amb veu i sense vot. Pel 
que fa al tema dels lixiviats, es va exigir que únicament se’ns repercuteixi la part 
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proporcional de lixiviats que generen els residus de la comarca. Això genera molt 
debat, però sembla que ho han acceptat. Instal· laran un cabalímetre al vas del 
Ripollès i s'establirà el percentatge que se'ns aplicarà en proporció a la mitja de sis 
mesos. 
- En referència a la plaça d’Interventor, com saben es va fer una sol· licitud al 
Departament d’Administració Local per cobrir la plaça amb un habilitat nacional i  
no van contestar. Es va iniciar un procés selectiu per concurs de mèrit i va sortir la 
senyora Sandra Porcel. El mateix dia de les proves va sol· licitar la plaça una 
funcionària de carrera de l’Ajuntament de Vic, que durant 8 anys ha exercit el 
càrrec de tresorera. S’ha procedit al seu nomenament i prendrà possessió el dia 1 de 
juliol. Aquests dies està fent traspàs amb l’Interventor. L’Interventor el dia 7 de 
juliol, passarà a ocupar una plaça d’administratiu i la jubilació efectiva serà el dia 6 
de setembre. 
- El procés de selecció de premsa està obert fins el dia 29 de juny. 
- Tots els ajuntaments de la comarca estan en disposició d’aprovar els plecs de 
residus, ara bé, es plantegen dos problemes: 

• El repartiment de costos entre els ajuntaments. Ha parlat amb 
Camprodon i es va solucionar el tema dels plecs, ara discuteixen el 
repartiment de costos. El 12 de juliol s’aproven plecs pel Consell 
d’Alcaldes i el dia 19 de juliol els aprova el Consell de Govern i se’n 
donarà compte al Ple. 

• Les deixalleries. Es proposa la contractació amb posterioritat.  
 - El dia 7 de juliol ve el secretari general del Departament de Treball, senyor 

Ginesta, per explicar la posicionament del Departament en relació al SOC, també 
es reunirà amb els alcaldes de Ribes de Freser i de Camprodon. 

 - El dia 12 de juliol, a les 18 hores, es celebrarà una reunió en la qual compareixerà 
el senyor Albert Alins, del Departament de Territori i Sostenibilitat, per explicar la 
nova Llei de muntanya. 

 - Davant la baixa d’un arquitecte tècnic de la corporació, els alcaldes de Sant Pau i 
Molló han decidit contractar arquitectes externs i segurament s’extingirà aquesta 
plaça i d’això se’n derivaran altres. Hem d’entrar en un procés de reflexió sobre 
què fem perquè s’hi destinen molts diners. 

 - S’està fent una ronda d’alcaldes per presentar el gerent. S’ha començat amb 
Ripoll. 

 - S’ha creat una Comissió assessora de la Vall de Núria. 
 - En relació a la contractació de la pàgina web, s’ha fet un requeriment per tal que 

acreditin que tenen el percentatge del 2% de personal discapacitat en plantilla. Si 
no ens ho acrediten es farà per sorteig. 

 - S’ha explicat la contractació de la recollida de residus al grup MES i a l’oposició. 
Es van explicar els timings. 

 - Està prevista fer una sol· licitud de subvenció al Pla de foment de turisme i es 
recorda que es va presentar la sol· licitud de la subvenció FEDER per al mateix 
projecte. 

 - Escola Comarcal del Música. S’ha fet una reunió amb els 3 ajuntaments afectats. 
Es plantegen les opcions següents: externalització del servei, internalització 
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(creació de places) o bé convertir-se en aula agregada del Conservatori de Vic. Tot 
apunta que es tirarà endavant la contractació del servei. 

 - El Refugi d’Animals del Ripollès està al límit de la seva capacitat. 
 
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 


