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  ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 15/2016 
 
 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts 26 de juliol de 2016 
Hora d’inici: 19.05 hores 
Hora d’acabament: 19.30 hores 
Règim de sessió: Extraordinària 
 
 
Assistents: President:  Sr. Eudald Picas i Mitjavila 
   
 Vicepresidents:  Sra. Immaculada Constans i Ruiz 
   Sr. Josep Coma i Guitart 
   
 Consellers:  Sr. Joan Albamonte i Ventayol 
   Sra. Mònica Bonsoms i Pastoret 
   Sra. Dolors Cambras i Saqués  
   Sr. Enric Gràcia i Barba  
   Sr. Luis López i Lafuente 
   
 Gerent:  Sr. Jordi Moner i Caner 
 Secretària accidental:  Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   
Excusa la seva absència:  Sr. Joan Manso i Bosoms 
  Sr. Miquel Rovira i Comas 
  Sr. Josep Estragués i Bonada 
  Sr. Jordi Caparrós i Marcé 
 
 
L’objecte de la reunió és celebrar la sessió extraordinària del Consell de Govern i 
tractar els assumptes de l’ordre del dia següent: 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació de la tramitació de l’expedient, del plec de clàusules administratives 

particulars i del plec de prescripcions tècniques que regulen la contractació 
agregada, mitjançant procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, del 
servei del manteniment informàtic, així com la implantació de l'administració 
electrònica i serveis del Consorci AOC del Consell Comarcal del Ripollès i 
altres ens. 

2. Aprovació de la tramitació de l’expedient i del plec de clàusules administratives 
particulars que han de regir el contracte privat per a l'arrendament d'una 
parcel·la amb una nau construïda per a garatge de camions per a la implantació 
d'una futura planta de transferència de residus a la comarca del Ripollès. 
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3. Aprovació del Contracte Programa 2016-2019, per a la coordinació, la 
cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i 
Famílies i el Consell Comarcal del Ripollès, en matèria de serveis socials, altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat. 

4. Aprovació del Conveni entre el centre educatiu de la Secció d'Institut Joan 
Triadú de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Ribes de Freser i el 
Consell Comarcal del Ripollès per a l'ús de les instal·lacions del centre 
educatiu. 

5. Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consorci d'Administració 
Oberta de Catalunya i el Consell Comarcal del Ripollès en la prestació dels 
serveis d'assistència tècnica  a les administracions locals de la comarca per a la 
millora de la prestació dels serveis públics mitjançant la utilització de les TIC. 

6. Proposta de denúncia del Conveni entre l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries i 
el Consell Comarcal del Ripollès per a la prestació del servei d’arquitecte 
municipal. 

7. Aprovació del Conveni de col·laboració entre la Fundació Bancària Caixa 
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa” i el Consell Comarcal del 
Ripollès per a la promoció de la realització del projecte Atenció a la infància 
(necessitats vitals) i educació. 
 

El president obre la sessió i es tracten els punts de l'ordre del dia. 
 
 
1. APROVACIÓ DE LA TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT, DEL PLEC DE 
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DEL PLEC DE 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGULEN LA CONTRACTACIÓ 
AGREGADA MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS 
CRITERIS D'ADJUDICACIÓ, DEL SERVEI DEL MANTENIMENT 
INFORMÀTIC, AIXÍ COM LA IMPLANTACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ 
ELECTRÒNICA I SERVEIS DEL CONSORCI AOC DEL CONSELL 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS I ALTRES ENS. 
 
El Consell Comarcal del Ripollès ha subscrit els respectius convenis amb els 
ajuntaments de Camprodon, Gombrèn, Molló, Ogassa, Pardines, Planoles, 
Queralbs, Sant Pau de Segúries, Setcases, Toses i Vilallonga de Ter, així com amb 
el Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès, el Consorci de Benestar 
Social del Ripollès, l'Agència de Desenvolupament del Ripollès i el Consorci 
d'Espais d'Interès Natural del Ripollès, pels quals aquests ens li encarreguen la 
gestió de la contractació agregada del servei del manteniment informàtic de la seva 
seu, la implantació de l'administració electrònica i dels serveis del Conveni AOC, 
mitjançant la contractació centralitzada en el Consell Comarcal, a fi d’obtenir un 
estalvi econòmic i procedimental.  
 
Vist el plec de clàusules administratives i el Plec de prescripcions tècniques  que 
regulen la contractació agregada, mitjançant procediment obert amb diversos 
criteris d’adjudicació, del servei del manteniment informàtic, així com la 
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implantació de l'administració electrònica i serveis del Consorci AOC del 
Consell Comarcal del Ripollès i altres ens. 
 
Atès que per a dur a terme aquest servei s’ha de procedir a la tramitació i resolució 
de l’expedient de contractació corresponent, amb l’aprovació dels plecs i de la 
despesa corresponent; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en virtut del decret de 
l'acord del Ple de data 8 de setembre de 2015,  publicades al BOP de Girona 
número 186, de 25 de setembre de 2015; 
 
 
Per tot l'exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, 
acorda: 
 
Primer. Aprovar la tramitació de l’expedient de contractació agregada i el 
procediment d’adjudicació, mitjançant procediment obert amb diversos criteris 
d’adjudicació, del servei del manteniment informàtic, així com la implantació 
de l'administració electrònica i serveis del Consorci AOC del Consell 
Comarcal del Ripollès i altres ens. 
 
Segon. Aprovar el Plec de clàusules econòmiques administratives i el plec de 
prescripcions tècniques del procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, 
del servei del manteniment informàtic, així com la implantació de 
l'administració electrònica i serveis del Consorci AOC del Consell 
Comarcal del Ripollès i altres ens. 
 
Tercer. Autoritzar la despesa de  31.500 €/any, més 6.615 € corresponent al 21% 
d'IVA, que resulta un import total anual de 38.115 €, IVA inclòs, supeditat a 
l’informe favorable de la Intervenció. 
 
Quart. Adoptar el compromís de consignar dotació pressupostària suficient en el 
pressupost de la propera anualitat, si escau, per fer front a la resta del contracte. 
 
Cinquè. Convocar el procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació 
mitjançant anuncis de licitació en el BOP de Girona, i al tauler d’anuncis de la 
corporació des de l’endemà de la publicació al BOP de Girona fins el dia 8 de 
setembre de 2016. També es publicarà l’anunci de licitació a la web del Consell 
Comarcal del Ripollès www.ccripolles.cat en l’apartat del Perfil del contractant. 
 
Sisè. Les resolucions anteriors estan sotmeses a l’informe de la Intervenció del 
Consell Comarcal sobre disponibilitat pressupostària. 
 
Setè. Que Intervenció informi sobre la disponibilitat pressupostària i Secretaria 
sobre el procediment a seguir. 
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El vicepresident i conseller. senyor Josep Coma i Guitart, explica el punt als 
assistents. Informa que el termini per presentar pliques finalitza el 2 de setembre. 
 
 
2. APROVACIÓ DE LA TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I DEL PLEC 
DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE 
REGIR EL CONTRACTE PRIVAT PER A L'ARRENDAMENT D'UNA 
PARCEL·LA AMB UNA NAU CONSTRUÏDA PER A GARATGE DE 
CAMIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UNA FUTURA PLANTA DE 
TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS A LA COMARCA DEL RIPOLLÈS 
 
Els ajuntaments de la comarca del Ripollès van delegar al Consell Comarcal la 
competència de la recollida  de residus sòlids municipals i la gestió del 
corresponent servei, a l’empara del que determina l'article 26.1.a) de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local i de l’article 25.1.c) del Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
l'organització comarcal de Catalunya.   
 
En el marc d'aquesta competència, el Consell Comarcal ha instat la tramitació del 
procediment de contractació del servei de la recollida i el transport als gestors 
autoritzats dels residus municipals de la comarca del Ripollès. Aquest nou 
contracte preveu que el Consell Comarcal posarà a disposició de l'empresa 
adjudicatària una parcel·la amb una nau construïda, al municipi de Ripoll, per 
destinar-la a planta de transferència de residus municipals. 
 
Vist el plecs de clàusules administratives particulars i tècniques que regulen la 
contractació de l’arrendament d’una parcel·la amb una nau construïda per a garatge 
de camions i per a la implantació d’una futura planta de transferència de residus 
urbans a la comarca del Ripollès.  
 
Vist l’informe d’Intervenció que acredita la disponibilitat pressupostària amb 
càrrec a la partida 2016.12.1621.20200.01. 
 
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 i de la despesa corresponent, sense major demora que la que imposa la 
tramitació de l’expedient. 
 
Corresponen al Consell de Govern les competències en matèria de contractació per 
delegació acordada pel Ple, en la seva sessió de data 8 de setembre de 2015, i 
publicada al BOP de Girona número 186, de 25 de setembre de 2015. 
 
Per tot l'exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, 
acorda: 
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Primer. Aprovar la tramitació de l'expedient de contractació i el procediment 
d'adjudicació per procediment obert (concurs) amb diversos criteris d’adjudicació, 
tramitació ordinària, del contracte privat d’arrendament d’una parcel·la amb una nau 
construïda per a garatge de camions i per a la implantació d’una futura planta de 
transferència de residus urbans a la comarca del Ripollès. 
 
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir el 
contracte privat d’arrendament de referència. 
 
Tercer. Autoritzar la despesa de 2.030 €/mes, més 426,3 € corresponent al 21 % 
d'IVA, que ascendeix l'import total de 2.456,30 € (DOS MIL QUATRE-CENTS 
CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS), IVA inclòs, amb càrrec a 
la partida 2016.12.1621.20200.01 del pressupost vigent. 
 
Quart. Adoptar el compromís de consignar dotació pressupostària suficient en el 
pressupost de les properes anualitats previstes en el contracte, per fer front a la 
resta del contracte. 
 
Cinquè. Convocar el procediment obert (concurs) amb diversos criteris 
d’adjudicació mitjançant anunci de licitació en el BOP 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. 
 
Sisè. Donar compte d'aquest acord a la Intervenció i a l'Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, per al seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
 
3. APROVACIÓ DEL CONTRACTE PROGRAMA 2016-2019, PER A LA 
COORDINACIÓ, LA COOPERACIÓ I LA COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES I EL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS, EN MATÈRIA DE SERVEIS 
SOCIALS, ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I 
POLÍTIQUES D'IGUALTAT 
 
El Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya,  
en data 15 de juliol de 2016, ha tramès el Contracte Programa 2016-2019, per a la 
coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers 
socials i Famílies i el Consell Comarcal del Ripollès, en matèria de serveis socials, 
altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat. 
 
Aquest contracte programa, que té per objecte concretar els acords generals per al 
període 206-19 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de 
serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat 
entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el Consell Comarcal del 
Ripollès quant a la prestació i el finançament dels serveis que s'inclouen en aquest 
document, i establir els eixos estratègics, els objectius generals, les actuacions, els 
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mecanismes d'avaluació i el finançament que permetin aquesta major eficiència i 
eficàcia en la gestió. 
 
El contracte-programa 2016-19 conté les fitxes o programes següents: 
  

o Fitxa 31.1 Competències delegades als consells comarcals en matèria 
de polítiques de joventut-Personal. 

o Fitxa 31.2 Competències delegades  als consells comarcals en 
matèria de polítiques de joventut-Inspecció d'instal·lacions juvenils. 

o Fitxa 31.3 Competències delegades  als consells comarcals en 
matèria de polítiques de joventut-Seguiment d'activitats d'educació 
en el lleure. 

o Fitxa 32 Oficines joves i serveis especialitzats d'emancipació. 
o Fitxa 33 Servei de professionals compartits per al desenvolupament 

del projecte "Territori", que dóna suport directe als plans locals de 
joventut. 

o Fitxa 34 Activitats o projectes adreçats a joves. 
 
En data 21 de juliol de 2016, la cap de l’Àrea de Serveis a les persones, ha emès un 
informe en el qual manifesta que en la proposta de Contracte programa 2016-19, la 
Fitxa 32 s'incrementa, passant de 15.000€ a 20.000 € anuals i en la resta de fitxes 
es mantenen les condicions i aportacions econòmiques per als serveis i programes 
previstos per al 2016. 
 
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 data 25 de setembre de 
2015, 
 
Per tot l'exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, 
acorda: 
 
Primer. Aprovar el Contracte Programa 2016-2019, per a la coordinació, la 
cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i 
Famílies i el Consell Comarcal del Ripollès, en matèria de serveis socials, altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers socials i 
Famílies, per a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció de la corporació i a l'Àrea de 
Serveis a les persones, juntament amb una còpia del contracte programa, per a la 
seva constància. 
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Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura del conveni. 
 
 
4. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CENTRE EDUCATIU DE LA 
SECCIÓ D'INSTITUT JOAN TRIADÚ DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, L'AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER I EL CONSELL 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A L'ÚS DE LES INSTAL·LACIONS 
DEL CENTRE EDUCATIU 
 
En data 20 de juliol de 2016, el centre educatiu de la Secció d'Institut Joan Triadú 
de la Generalitat de Catalunya ha presentat al Registre del Consell Comarcal la 
proposta d'aprovació del Conveni a subscriure entre el propi centre escolar, 
l'Ajuntament de Ribes de Freser i el Consell Comarcal del Ripollès per a l'ús de les 
instal·lacions del centre educatiu. 
 
L'objecte d'aquest Conveni és regular la utilització del menjador i la cuina del 
centre  per part del Consell Comarcal del Ripollès, per prestar el servei de 
menjador a l'alumnat d'educació infantil i primària de l'Escola Mare de Déu de 
Núria. El conveni preveu que, al tractar-se d'alumnat d'educació infantil i primària, 
les despeses derivades  de l'ús de les instal·lacions de cuina i menjador 
(subministraments dels espais), han d'anar a càrrec de l'Ajuntament de Ribes de 
Freser. 
 
La utilització d'aquests espais -menjador, cuina i serveis-, que estan grafiats en el 
plànol que s'adjunta al conveni i en forma part integrant, per a l'ús de menjador 
escolar, no interfereix ni dificulta les activitats ordinàries del centre, ni les 
aprovades pel consell escolar, incorporades a la seva programació anual. 
 
Les obligacions del Consell Comarcal es preveuen a la clàusula 3.2 del Conveni. El 
Consell Comarcal del Ripollès, en data 11 d'agost de 2014 va subscriure amb 
l'empresa Hosteleria de Servicios Colectivos, S.A. (Hostesa), el contracte per a la 
prestació del servei escolar de menjador de l'escola Mare de Déu de Núria de Ribes 
de Freser. La prestació del servei s’establia pel termini de dos anys, amb 
possibilitat de pròrroga per un any més, que s'ha executat per al curs 2016-17. Per 
tant, és l'empresa Hostesa la que haurà de donar compliment a les obligacions que, 
de conformitat amb aquest conveni, resulten imputables al Consell Comarcal. 
 
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 data 25 de setembre de 
2015, 
 
Per tot l'exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, 
acorda: 
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Primer. Aprovar el Conveni entre el centre educatiu de la Secció d'Institut Joan 
Triadú de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Ribes de Freser i el Consell 
Comarcal del Ripollès per a l'ús de les instal·lacions del centre educatiu. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al centre educatiu de la Secció d'Institut Joan 
Triadú de la Generalitat de Catalunya i a l'Ajuntament de Ribes de Freser, per a 
l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord, juntament amb una còpia del conveni a l'empresa 
Hosteleria de Servicios Colectivos, S.A. (Hostesa), als efectes del compliment de 
les obligacions que es detallen a la clàusula 3.2. 
 
Quart. Donar compte d’aquest acord a la Subàrea d'Ensenyament, juntament amb 
una còpia del Conveni, per a la seva constància. 
 
Cinquè. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura del conveni. 
 
 
5. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA I EL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS EN LA PRESTACIÓ DE 
SERVEIS D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA A LES ADMINISTRACIONS 
LOCALS DE LA COMARCA PER A LA MILLORA DE LA PRESTACIÓ 
DELS SERVEIS PÚBLICS MITJANÇANT LA UTILITZACIÓ DE LES TIC 
 
Vista la minuta del conveni de col·laboració entre el Consorci Administració 
Oberta de Catalunya i el Consell Comarcal del Ripollès, que té per objecte la 
prestació de serveis d'assistència tècnica a les administracions locals de la comarca 
per a la millora de la prestació dels serveis públics mitjançant la utilització de les 
TIC i que el president, en data 24 de maig de 2016 va signar aquest conveni; 
 
Vist l’informe d’Intervenció que consta a l’expedient, el qual no troba cap objecció 
a l'aprovació del conveni esmentat. No obstant, donat que l'aportació total del 
Consorci Administració Oberta de Catalunya és de 15.333,00€, estant composada 
d'una part fixa d'import 5.259,00€ i una part variable d'import 10.074,00€, que 
restarà subjecta a la consecució d'objectius, cal fer constar que en el cas de no 
donar compliment a la totalitat dels objectius, no s'ingressaria la totalitat de la part 
variable.   
 
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 data 25 de setembre de 
2015, 
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Per tot l'exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, 
acorda: 
 
Primer. Aprovar el contingut del conveni de col·laboració entre el Consorci 
Administració Oberta de Catalunya i el Consell Comarcal del Ripollès per a la 
prestació de serveis d'assistència tècnica a les administracions locals de la comarca 
per a la millora de la prestació dels serveis públics mitjançant la utilització de les 
TIC.  
 
Aquest conveni comporta una assignació inicial al Consell Comarcal del Ripollès 
de 15.333,00 €, si bé d’aquest import, només 5.259 €, es pagaran en el moment de 
la signatura del conveni i no estan subjectes a l’assoliment d’objectius; la 
diferència de 10.074 €, està subjecta a l’assoliment d’objectius. 
 
Segon. Designar l'empresa que resulti adjudicatària del procediment de 
contractació del manteniment informàtic, implantació de l'administració electrònica 
i serveis del Consorci AOC, com a responsable dels serveis objecte d’aquest 
conveni. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord al Consorci Administració Oberta de Catalunya, 
per a l’efecte corresponent. 
 
Quart. Donar-ne compte a la Intervenció, juntament amb una còpia del conveni, 
perquè en tingui constància. 
 
Cinquè. Ratificar la signatura del Conveni per part del president en data 24 de maig 
de 2016. 
 
 
6. PROPOSTA DE DENÚNCIA DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT 
DE SANT PAU DE SEGÚRIES I EL CONSELL COMARCAL DEL 
RIPOLLÈS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ARQUITECTE 
MUNICIPAL 
 
Per acord del Consell de Govern de data 19 de febrer de 2013, es va aprovar el 
contingut del Conveni entre l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries i el Consell 
Comarcal del Ripollès per a la prestació del servei d’arquitecte municipal. 
 
L’Ajuntament de Sant Pau de Segúries, en data 20 de juliol de 2016 ha comunicat a 
aquesta corporació l'acord adoptat per la Junta de Govern de data 11 de juliol -RE 
2287-, pel qual suspèn temporalment el conveni de referència, amb efectes de data 
1 de juliol de 2016.  
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L'acord 5è d) del Conveni subscrit, preveu com a possible causa d’extinció, la 
rescissió d'alguna de les parts. 
 
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 dels membres assistents, 
acorda: 
 
Primer. Deixar sense efecte el conveni subscrit en data de 3 de setembre de 2014, 
entre  l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries i el Consell Comarcal del Ripollès per 
a la prestació del servei d’arquitecte municipal, amb efectes a partir del dia 1 de 
juliol de 2016. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries, per a 
l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar compte d'aquest acord a la Intervenció i a la Subàrea de Cooperació 
municipal, als efectes oportuns. 
 
 
7. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA 
FUNDACIÓ BANCÀRIA CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE 
BARCELONA, “LA CAIXA” I EL CONSELL COMARCAL DEL 
RIPOLLÈS PER A LA PROMOCIÓ DE LA REALITZACIÓ DEL 
PROJECTE ATENCIÓ A LA INFÀNCIA (NECESSITATS VITALS) I 
EDUCACIÓ 
 
La Fundació Bancària “La Caixa”, contempla entre els seu objectius la realització 
d’obres benèfiques i socials, pròpies o en col·laboració amb institucions del país, 
atenent les diferents necessitats de la societat. 
 
La missió de la Fundació Bancària “La Caixa” és contribuir al progrés de les 
persones i de la societat, amb especial incidència en les col·lectius més vulnerables, 
ja sigui a través de programes propis, aliances estratègiques o col·laboracions amb 
tercers, mitjançant actuacions eficients i, en el seu cas innovadores, avaluables  
quant als seus resultats i susceptibles de ser transferides a altres entitats. 
 
La Fundació Bancària “La Caixa” desenvolupa programes socials, educatius, 
culturals, científics i mediambientals amb una vocació transformadora. 
 
El Consell Comarcal del Ripollès té encomanada la gestió dels serveis socials 
d’atenció primària de la comarca del Ripollès, de conformitat amb el Conveni Marc 
signat en data 15 d’octubre de 1993, amb el Departament de Benestar Social de la 
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Generalitat de Catalunya. El Consell Comarcal del Ripollès a través del Consorci 
de Benestar Social del Ripollès, ens instrumental creat per a la gestió dels Serveis 
Socials del Ripollès, cobreix, en la mesura de la seva disponibilitat econòmica, les 
necessitats de 26 infants i adolescents que no tenen garantit un àpat nutritiu diari 
(essent 12 d'aquests infants menors de 3 anys). Aquesta situació que cal atendre de 
forma urgent i necessària, durant l'any 2016 ascendeix a 26.393,61€ (vint-i-sis mil 
tres-cents noranta-tres euros amb seixanta-un cèntims), segons l'informe de la 
directora del Consorci de Benestar Social del Ripollès, de data 18 de maig de 2016. 
 
Vista la minuta  del conveni entre la Fundació Bancària “La Caixa” i el Consell 
Comarcal del Ripollès, que té per objecte establir el marc de la col·laboració entre 
les dues entitats pel qual la Fundació Bancària “La Caixa” aportarà l’import de 
5.000 € al Consell Comarcal del Ripollès, el qual els aportarà al Consorci de 
Benestar Social del Ripollès per atendre les necessitats esmentades. 
 
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 data 25 de setembre de 
2015, 
 
Per tot l'exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, 
acorda: 
 
Primer. Aprovar el conveni entre la Fundació Bancària “La Caixa” i el Consell 
Comarcal del Ripollès mitjançant el qual s’estableix el marc de la col·laboració 
entre les dues entitats pel qual la Fundació Bancària “La Caixa” aportarà l’import 
de 5.000 € al Consell Comarcal del Ripollès, per tal que el Consorci de Benestar 
Social del Ripollès cobreixi part de les necessitats bàsiques alimentàries dels 
infants i dels adolescents de la comarca del Ripollès. 
  
El Consell Comarcal del Ripollès destinarà íntegrament l’import de l’aportació 
econòmica de la Fundació Bancària “La Caixa”, a la realització de les activitats 
objecte de la col·laboració. 
 
Segon. Autoritzar el president del Consell Comarcal del Ripollès per a la signatura 
del conveni esmentat i per dur a terme totes aquelles actuacions derivades de la 
seva subscripció. 
 
Tercer. Notificar l’adopció del present acord a la Fundació Bancària “La Caixa”, 
als efectes oportuns. 
 
Quart. Donar compte d’aquest acord a Intervenció i al Consorci de Benestar Social 
del Ripollès, juntament amb una còpia del conveni, perquè en tingui constància. 
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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 
 
 
 
 
Marta Arxé i Llagostera     El president, 
                     Eudald Picas i Mitjavila 


