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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 13/2014 
 
 

Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dilluns, 16 de juny de 2014 
Hora d’inici: 19:10 hores 
Hora d’acabament: 19:40 hores 
Règim de sessió: Ordinària 
 
 
 
Assistents: President: • Sr. Miquel Rovira i Comas 
   
 Vicepresidents: • Sra. M. Immaculada Constans i Ruiz 
  • Sr. Joan Manso i Bosoms 
  • Sr. Josep Coma i Guitart 
   
 Consellers (amb veu i sense vot): • Sr. Juan Bautista Cruz Aznar 
  • Sr. Joan Bernadas i Rosell 
  • Sr. Aleix Busquets i Brullet 
  • Sr. Pep Palos i Sastre 
  • Sr. Marc Grifell i Vera 
   
 Gerent: • Sr. Albert Puigvert i Tuneu 
   
 Secretària accidental: • Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   
Excusen la seva absència: • Sr. Xavier Perpinyà i Colomer 
 
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 de la revisió de preus del contracte d’arrendament de part de la finca 

Baups. 
3. Aprovació del Conveni de col· laboració entre el Departament de Governació i 

Relacions Institucionals i el Consell Comarcal del Ripollès per a l'encàrrec de gestió 
del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya 2008-2012. 

4. Aprovació de factures. 
5. Mocions d'urgència. 
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5.1.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 un únic criteri d’adjudicació, el preu més baix, del servei 
de transport i tractament dels lixiviats de l’abocador Ripollès-3. 

5.2.Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i el Consorci per a la 
Protecció i la Gestió dels Espais d’Interès Natural del Ripollès per a la coordinació 
de la gestió comarcal en matèria de desenvolupament econòmic i promoció 
econòmica. 

5.3.Aprovació del conveni 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. 

5.4.Informe sobre la modificació dels estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal 
Voluntària de la Vall de Camprodon. 

6. Precs i preguntes. 
 
El president obre la sessió i es tracten els punts de l'ordre del dia. 
 
 
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
 
Per unanimitat dels membres assistents s’acorda aprovar l'acta de la sessió ordinària del 
dia 3 de juny de 2014 sense cap esmena. 
 
 
2. 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 4 de juny de 2014, 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 2014.3.169.20000.01 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 8 de juliol de 2011, publicat en el BOP de Girona núm. 144, de data 29 de 
juliol de 2011, 
 
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 l’increment del 0,34% legalment procedent, quedarà fixat en la 
quantitat de 3.922,22 € (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 
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d'un mes comptat des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, 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 Intervenció i Tresoreria, per a l'efecte 
corresponent. 
 
 
3. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONAL S I EL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A L'ENCÀRREC DE G ESTIÓ 
DEL PLA ÚNIC D'OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA 2008-20 12 
 
En data 21 de març de 2003, el Departament de Governació i Relacions Institucionals i el 
Consell Comarcal del Ripollès van signar un conveni per regular l'encàrrec de la gestió 
del PUOSC i altres activitats de suport a la cooperació amb la inversió pública local. 
 
Atès que l'actuació dels consells comarcals com a entitats col· laboradores en la gestió de 
les subvencions del PUOSC per al període 2008-2012 s'ha de mantenir fins a l'any 2017, 
quan s'esgotarà la vigència del Pla, és necessària la signatura d'un nou conveni que la 
reguli. 
 
Vista la minuta del conveni de col· laboració entre el Departament de Governació i 
Relacions Institucionals i el Consell Comarcal del Ripollès per a l'encàrrec de gestió del 
Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya 2008-2012; 
 
Vist l’informe d’Intervenció que consta a l’expedient, el qual estableix que de 
conformitat amb allò que determina l’article 57 bis de la Llei 7/1985, quan la Generalitat 
de Catalunya delegui competències o subscrigui convenis de col· laboració amb aquest 
Consell que impliquin obligacions financeres o compromisos de pagament a càrrec de la 
Generalitat, serà necessari que aquesta inclogui una clàusula de garantia del compliment 
d’aquests compromisos consistent en l’autorització a l’Administració General de l’Estat a 
aplicar retencions en les transferències que li corresponguin per aplicació del seu sistema 
de finançament. La referida clàusula haurà d’establir, en tot cas, els terminis per a la 
realització dels pagaments compromesos, per a la reclamació per part d’aquest Consell -
en cas d’incompliment per part de la Generalitat de l’obligació que hagués contret- i per a 
la comunicació a l’Administració General de l’Estat quan s’hagi produït dit 
incompliment. 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell Comarcal, en 
sessió celebrada en data 19 de juliol de 2011, en matèria d’aprovació de convenis de 
col· laboració i cooperació amb altres administracions i entitats, i publicades al BOP de 
Girona número 144, de data 29 de juliol de 2011, 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
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Primer. Aprovar el conveni a subscriure amb el Departament de Governació i Relacions 
Institucionals per a l'encàrrec de gestió del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya 2008-
2012. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Governació i Relacions Institucionals. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció i als Serveis Tècnics, juntament amb una còpia 
del conveni, perquè en tinguin constància. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la signatura 
del conveni. 
 
 
4. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
4.1. APROVACIÓ DE FACTURES 
 
Vista la proposta d’aprovació de la relació de despeses, i atès que han estat degudament 
conformades pels responsables de cada àrea i fiscalitzades favorablement per la 
Intervenció del Consell; 
 
Vist que l'acord del plenari del Consell Comarcal, adoptat en la sessió de 19 de juliol de 
2011 (BOP núm. 144 de 29-07-2011), conjuntament amb el Decret de Presidència de data 
12 de gener de 2012 (BOP núm. 20 de 30-01-2012), va delegar al Consell de Govern la 
competència per autoritzar, disposar i reconèixer obligacions que esdevinguin de 
contractacions d’import superior a 50.000 euros, IVA inclòs, 
 
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) 

TRANSPORTS MIR Reforç demanda Ribes-Ripoll maig ADO 8.017,72 

DISTILLER, SA 
Tractament i transport lixiviats 19-
23.05.14 

ADO 2.877,11 

TRANSPORTS MIR Reforç demanda Vall de Ribes maig ADO 342,66 

SERHS FOOD AREA, SL Ampliació monitoratge febrer ADO 1.137,19 

SERHS FOOD AREA, SL Ampliació monitoratge març ADO 1.137,19 
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Proveïdor Concepte Indicador Import Euros 
(IVA inclòs) 

SERHS FOOD AREA, SL Ampliació monitoratge abril ADO 1.137,19 

SERHS FOOD AREA, SL Ampliació monitoratge maig ADO 1.137,19 

SERHS FOOD AREA, SL Part variable menjador escolar ADO 8.727,99 

DISTILLER, SA 
Tractament i transport lixiviats 26-
28.05.14 

ADO 2.899,05 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida residus sòlids, mes de maig ADO 118.181,97 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida selectiva mes de maig ADO 22.485,85 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida extra Clownia-Sant Joan ADO 880,00 

SERHS FOOD AREA, SL Part fixa menjador escolar ADO 20.931,25 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Transport demanda Vall de 
Camprodon, mes de maig 

ADO 1.966,64 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Transport demanda Vallfogona, mes 
de maig 

ADO 534,19 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Transport Reforç a la demanda línia 
Ripoll-Camprodon, mes de maig 

ADO 2.628,45 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Bus nocturn, mes de maig ADO 1.179,00 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Ripoll, mes de 
maig 

ADO 49.908,00 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Ribes Freser, 
mes de maig 

ADO 14.052,62 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Sant Pau,  mes 
de maig 

ADO 3.809,61 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Planoles, mes de 
maig 

ADO 1.036,30 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Toses, mes de 
magi 

ADO 600,84 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Núria, mes de 
maig 

ADO 2.783,92 
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Proveïdor Concepte Indicador Import Euros 
(IVA inclòs) 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Setcases, mes de 
maig 

ADO 734,86 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Sant Joan, mes 
de maig 

ADO 9.647,42 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Camprodon,  
mes de maig 

ADO 7.964,47 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-10, mes de maig O 2.681,63 

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

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-13, mes de maig O 2.110,29 

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

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-15, mes de maig O 3.561,06 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-16, mes de maig O 2.835,57 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-18, mes de maig O 2.298,71 

XL INSURANCE 
COMPANY LIMITED 
SUC. ESPAÑA 

XL INSURANCE ASSEGURANÇA 
ABOCADOR 

O 16.655,00 

BERNARDINO 
LLONGARRIU 
GUILLAMET 

TEC L-4, mes de maig O 2.746,11 

STONE ABBEY, SL Recollida gossos, mes de maig O 2.809,11 

LIMPIEZAS DEYSE Neteja CCR mes de maig O 2.220,52 

JORDI COMA MARCÉ TEC L-17, mes de maig O 3.160,14 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA– 

TEC L-1, mes de maig O 1.836,46 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA– 

TEC L-2, mes de maig O 4.586,76 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-3, mes de maig O 3.554,43 
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Proveïdor Concepte Indicador Import Euros 
(IVA inclòs) 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-5, mes de maig O 1.290,62 

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 4.295,36 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-9, mes de maig O 3.758,55 

 
Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a l’efecte 
corresponent. 
 
 
5. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
Per unanimitat dels presents s’acorda aprovar la urgència i tractar les propostes següents: 
 
5.1. 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 UN ÚNIC CRITERI 
D’ADJUDICACIÓ, EL PREU MÉS BAIX, DEL SERVEI DE TRAN SPORT I 
TRACTAMENT DELS LIXIVIATS DE L’ABOCADOR RIPOLLÈS-3 
 
En data 31 de juliol de 2008, l’abocador comarcal va quedar clausurat degut a que les 
obres de clausura estaven finalitzades. 
 
En un abocador tot i clausurat van sortint lixiviats, els quals s’han de tractar en un gestor 
autoritzat. 
 
El lixiviat és un residu, que té el codi 190703 en el catàleg Europeu de Residus i té la 
classificació de residu no especial. En el catàleg de residus de Catalunya té el codi 
190201. 
 
Els lixiviats són conduïts de l’abocador, amb conduccions, sense ser barrejats amb aigües 
no contaminades cap a la bassa que hi ha a la part inferior de l’abocador, on antigament hi 
havia l’estació depuradora de lixiviats. Aquesta bassa és de 600 metres cúbics. De la 
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bassa surt  una canonada que va fins a peu de carretera, on s’han de carregar els lixiviats a 
un camió cisterna per portar-los a gestionar. 
 
Vist el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques que regulen 
la contractació mitjançant procediment obert amb únic criteri d’adjudicació, el preu més 
baix,  del servei del transport i tractament dels lixiviats de l’abocador Ripollès-3; 
 
Vist l’informe de Secretaria sobre el procediment a seguir i l'informe d'Intervenció que 
acredita la disponibilitat pressupostària amb càrrec a la partida 2014.3.1623.22799.01 que 
consten a l'expedient; 
 
Atès que per dur a terme aquesta inversió s’ha de procedir a la tramitació i resolució de 
l’expedient de contractació corresponent, amb l’aprovació del plec de clàusules 
administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques i de la despesa 
corresponent, sense major demora que la que imposa la tramitació de l’expedient; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en virtut del decret de 
Presidència de 12 de gener de 2012, i publicades al BOP de Girona número 20, de 30 de 
gener de 2012; 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Aprovar la tramitació de l’expedient de contractació i el procediment 
d’adjudicació per procediment obert amb únic criteri d’adjudicació, el preu més baix, del 
contracte de serveis de transport i tractament dels lixiviats de l’abocador comarcal 
Ripollès-3. 
 
Segon. Aprovar el Plec de clàusules econòmiques administratives i el plec de 
prescripcions tècniques del procediment obert amb únic criteri d’adjudicació, el preu més 
baix, del contracte de serveis de transport i tractament dels lixiviats de l’abocador 
comarcal Ripollès-3. 
 
Tercer. Autoritzar la despesa de 39,00 €/m3, més  3,90 € corresponent al 10% d’IVA, 
resultant un preu unitari màxim de 42,90 €/m3, essent el pressupost màxim anual de 
140.400,00 euros/any, més 14.040,00 € corresponent al 10% d’IVA, i que resulta un 
import de 154.440,00 €/any (CENT CINQUANTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS 
QUARANTA EUROS), amb càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost vigent. 
 
Quart. Convocar el procediment obert amb únic criteri d’adjudicació, el preu més baix, 
del servei de transport i tractament dels lixiviats de l’abocador Ripollès-3, mitjançant 
anunci de licitació en el BOP de Girona, pel termini de 15 dies naturals comptadors des 
de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona. També es 
publicarà l’anunci de licitació a la web del Consell Comarcal del Ripollès 
(www.ccripolles.cat) en l’apartat perfil del contractant. 
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5.2. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCA L DEL 
RIPOLLÈS I EL CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ I LA GEST IÓ DELS 
ESPAIS D’INTERÈS NATURAL DEL RIPOLLÈS PER A LA COOR DINACIÓ 
DE LA GESTIÓ COMARCAL EN MATÈRIA DE DESENVOLUPAMENT  
ECONÒMIC I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
Vista la minuta de conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i el  Consorci per a la 
Protecció i la Gestió dels Espais d’Interès Natural del Ripollès per a la coordinació de la 
gestió comarcal en matèria de desenvolupament econòmic i promoció econòmica; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell Comarcal en 
sessió celebrada en data 19 de juliol de 2011, en matèria d’aprovació de convenis de 
col· laboració i cooperació amb altres administracions i entitats, i publicades al BOP de 
Girona número 144 de 29-07-2011, 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Aprovar el conveni a subscriure amb el Consorci per a la Protecció i la Gestió 
dels Espais d’Interès Natural del Ripollès  per a la coordinació i la col· laboració 
d'ambdues institucions pel què respecta a la disposició d'informació i coordinació amb 
altres ens de la comarca, així com també per la cooperació i col· laboració per a dur a 
terme determinats projectes en l'àmbit de preservació, millora, divulgació i gestió del 
patrimoni natural i el seguiment de les activitats a les forest d’utilitat pública i medi 
natural en general al Ripollès, a través principalment de la Gerència del Consell Comarcal 
del Ripollès, supeditat a l’informe favorable d’Intervenció. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais 
d’Interès Natural del Ripollès, a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció, 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. 
 
 
5.3. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCA L DEL 
RIPOLLÈS I L’ASSOCIACIÓ PER LA GESTIÓ DEL PROGRAMA LEADER 
RIPOLLÈS GES BISAURA PER A LA COORDINACIÓ DE LA GES TIÓ 
COMARCAL EN MATÈRIA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I 
PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
Vista la minuta de conveni 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; 
 



 10 

Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell Comarcal en 
sessió celebrada en data 19 de juliol de 2011, en matèria d’aprovació de convenis de 
col· laboració i cooperació amb altres administracions i entitats, i publicades al BOP de 
Girona número 144 de 29-07-2011, 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Aprovar el conveni a subscriure amb l’Associació per la gestió del programa 
Leader Ripollès Ges Bisaura  per a la coordinació i la col· laboració d'ambdues 
institucions pel què respecta a la disposició d'informació i coordinació amb altres ens de 
la comarca, així com també per la cooperació i col·laboració per a dur a terme 
determinats projectes en l'àmbit de les actuacions per la gestió de l’eix 4 de la 
metodologia Leader, supeditat a l’informe favorable d’Intervenció. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Associació per la gestió del programa Leader Ripollès 
Ges Bisaura, a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció, 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. 
 
 
5.4. INFORME SOBRE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA 
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL VOLUNTÀRIA DE LA VALL D E 
CAMPRODON 
 
En data 11 d'abril de 2014, ha tingut entrada en el Registre General del Consell Comarcal, 
el certificat de l'acord adoptat pel Ple de la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall de 
Camprodon, en la sessió extraordinària de 18 de març de 2014, pel qual es va aprovar 
inicialment l'adaptació dels seus estatuts, en compliment d'allò que determina la 
Disposició Transitòria Onzena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l'Administració local (LRSAL), i ajustar-los així a allò que estableix 
l'article 44 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
La proposta consisteix en la modificació de l'article 20 dels Estatuts, que regula l'objecte i 
les competències de la Mancomunitat, de tal manera que el municipis que integren aquest 
ens puguin exercir les competències o prestar els serveis que enumeren els articles 25 i 26 
de la Llei 7/1985. 
 
D'acord amb allò regula l'article 119 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,  
 
Vist el contingut de l'informe jurídic emès, 
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El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Informar favorablement la proposta de modificació dels Estatuts de la 
Mancomunitat Intermunicipal de la Vall de Camprodon, la qual té per objecte donar 
compliment a la  Disposició Transitòria Onzena de la LRSAL i ajustar els Estatuts a allò 
que estableix l'article 44 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim 
local. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall de 
Camprodon. 
 
 
6. PRECS I PREGUNTES 
 
No se’n formulen. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a 
secretària, estenc aquesta acta. 
 
La secretària accidental      Vist i plau 
         El president 
 
 
 
 
         Miquel Rovira i Comas 
 


