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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 17/2015 

 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts 1 de desembre de 2015 
Hora d’inici: 19:15 hores 
Hora d’acabament: 19:30 hores 
Règim de sessió: Ordinària 
 
 
Assistents: President: • Sr. Joan Manso i Bosoms 
   
 Vicepresidents: • Sr. Eudald Picas i Mitjavila 
  • Miquel Rovira i Comas 
  • Sra. Immaculada Constans i Ruiz 
  • Sr. Josep Coma i Guitart 
   
 Consellers (amb veu i sense vot): • Sr. Joan Albamonte i Ventayol 
  • Sra. Mònica Bonsoms i Pastoret 
  • Sr. Josep Estragués i Bonada 
  • Sr. Enric Gràcia i Barba 
  • Sr. Jordi Caparrós i Marcé 
  • Sr. Luis López i Lafuente 
   
 Gerent: • Sr. Albert Puigvert i Tuneu 
   
 Secretària accidental: • Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   
Excusa la seva absència: • Sra. Dolors Cambras i Saqués 
 
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 entre Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i el Consell 

Comarcal del Ripollès en referència als forfets de temporada 2015-2016 de les 
estacions d’esquí de Vallter 2000 i Vall de Núria. 

3. Aprovació de conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de 
Campdevànol per a la prestació del servei de confecció de nòmines, contractes i 
assessorament laboral. 

4. Aprovació de la modificació dels preus públics per als tràmits de documentació sobre 
recursos humans i assessorament laboral als ajuntaments de la comarca i altres entitat 
que ho sol· licitin. 
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5. Modificació de l’acord d’execució del contracte del servei escolar de transport per al 
curs 2015 – 2016 de la Ruta 18, EE Vall del Freser. 

6. Aprovació de factures i certificacions d’obres: 
6.1. Aprovació de factures. 

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

 
8. Donar compte dels decrets de Presidència. 
9. Donar compte de les resolucions de Gerència. 
10. Precs i preguntes. 
 
El president obre la sessió i es tracten els punts de l'ordre del dia. 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’acorda per unanimitat dels membres assistents, aprovar l'acta de la sessió ordinària del 
dia 17 de novembre de 2015, sense cap esmena. 
 
 
2. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE FERROCARRILS DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA I EL CONSELL COMARCAL DEL 
RIPOLLÈS EN REFERÈNCIA ALS FORFETS DE TEMPORADA 201 5-2016 DE 
LES ESTACIONS D’ESQUÍ DE VALLTER 2000 I VALL DE NÚR IA 
 
Vista la minuta del conveni de col· laboració entre Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya i el Consell Comarcal del Ripollès en referència als forfets de temporada 2015-
2016 de les estacions d’esquí de Vallter 2000 i Vall de Núria; 
 
Vist l'informe d'Intervenció que consta a l’expedient; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell Comarcal en 
sessió celebrada en data 8 de setembre de 2015, en matèria d’aprovació de convenis de 
col· laboració i cooperació amb altres administracions i entitats, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat dels membres assistents, acorda: 
 
Primer. Aprovar  el conveni a subscriure amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
en referència als forfets de temporada 2015-2016, de les estacions d’esquí de Vallter 2000 
i Vall de Núria, el qual és del contingut literal següent:  
 

“ CONVENI ENTRE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I EL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS EN REFERÈNCIA ALS FORFETS DE 

TEMPORADA 2015-2016 DE LES ESTACIO/NS D’ESQUÍ DE VALLTER 2000 I VALL DE 
NÚRIA 

 
Ripoll,  de desembre de 2015. 
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REUNITS: 
 

D'una banda, l’Il·lustríssim Senyor Joan Manso i Bosoms, president del Consell Comarcal del 
Ripollès, d’ara endavant el Consell,  degudament facultat per la signatura del present conveni 
mitjançant acord de Consell de Govern de la corporació, de data _______________,  assistit per la 
secretària de la corporació senyora Marta Arxé i Llagostera,  
 
D’altra banda, el senyor Albert Solà i Martí, en qualitat de director d’FGC – Turisme i Muntanya, i 
actuant en representació de la/les estacions de Vallter 2000 i Vall de Núria d’ara endavant FGC, 
amb domicili social al carrer dels Vergós, núm. 44 de Barcelona i proveït de CIF   Q-0801576-J. 
 
Ambdós en la representació amb la qual actuen, acorden la formalització d’aquest Conveni, de 
conformitat amb els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Objecte. Aquest conveni té per objecte potenciar els esports de neu a la comarca, 
especialment entre els seus habitants i els seus escolars, articulant els mecanismes de cooperació 
entre el Consell i FGC per establir preus i condicions que permetin la promoció de l’esquí en aquest 
àmbit. 
 
Segon.- Destinataris. Els empadronats des de fa 4 anys o més a qualsevol ajuntament de la comarca i 
els alumnes escolaritzats en la mateixa, gaudiran d’un descompte en el preu del forfet de temporada. 
 
Tercer.- Tarifes. Les tarifes dels productes amb destinació al Consell establertes per FGC per la 
temporada d’esquí 2015-2016, són les següents: 

TARIFES FORFETS DE TEMPORADA CONSELL COMARCAL 2015-2016 

 *(1)  Forfet 6.0. vàlid per totes les estacions del Grup FGC, inclosa La Molina. 
 
Nova Promoció per a Famílies amb nens escolaritzats a la comarca del Ripollès. 
PRODUCTE PACK FAMÍLIA ESCOLARITZATS COMARCA 5.0. 

• A qui va destinat: a les famílies amb nens escolaritzats a la comarca. Per aquest 
producte cal estar empadronat a la comarca del Ripollès però sense limitacions. 

• En què consisteix: adquisició de FORFETS de Temporada 5.0 per membres d’una 
mateixa família els nens de la qual estan escolaritzats en els centres docents de la 
comarca. 

• Pack mínim: un adult (pare o mare/ o un/a tutor/a) + un infant escolaritzat a la 
comarca. 

• Pack màxim: 2 adults (pare i mare / o tutors), més tants nens com tinguin 
escolaritzats a la comarca. 
 

Adult (de 26 a 64 anys) 
Jove (de 18 a 25 anys) 
Infantil (de 7 a 17 anys) 
Veterà I (de 65 a 69 anys) 
*(1)  Menor (de 0 a 6 anys) 
*(1)  Veterà II (Més de 70 anys) 

nascuts entre 1951 i 1989 
nascuts entre 1990 i 1997 
nascuts entre 1998 i 2008 
nascuts entre 1946 i 1950  
nascuts a partir del 2009 
nascuts el 1945 o abans 

315 € 
185 € 
112 € 
112 € 
50 € 
50 € 



 4 

Preus a combinar per formar el pack: 
 

• Adult 315,- € 

• Junior i/o infantil, 50,- € 

• Menor de 6 anys, gratuït € 
 
Tramitació: 
 

• A les estacions d’esquí de Vallter2000 i Vall de Núria. 

• Acreditació: parentesc (fotocòpia llibre de família) i escolarització (certificat 
d’escolarització).  
 

Quart.- Validesa. El forfet de temporada 5.0 serà vàlid per esquiar a les estacions del grup FGC 
d’Espot esquí, Port-Ainé, Tavascan, Vall de Núria i Vallter 2000. A l’estació de La Molina gaudiran 
d’un 50% de descompte en el forfet d’un dia. 
 
A més a més la compra d’aquest forfet inclou més de 150 avantatges per gaudir de les estacions del 
Grup FGC, allotjament, restauració, botigues...etc. 
 
Cinquè.- Tramitació: totes les persones que entrin dins dels grups esmentats anteriorment hauran de 
tramitar el forfet de temporada a les estacions d’esquí del Ripollès: Vall de Núria i Vallter2000, 
omplint el formulari de sol·licitud acompanyat de la fotografia del titular i el certificat 
d’empadronament, fotocòpia del llibre de família i el certificat d’escolarització, DNI i pagar el forfet 
en efectiu, tarja de crèdit o transferència bancària. 
 
Les estacions d’esquí de Vall de Núria i Vallter2000 es comprometen a realitzar els tràmits dels 
forfets de tots aquells que es beneficiïn d’aquest conveni. 
S’estableix com a període de tramitació dels forfets fins el dia 28 de febrer de 2015. 
 
Sisè.- Difusió. Ambdues parts faran públics aquests acords per tal de donar-ne coneixement a la 
premsa i a tots els interessats. 
 
Setè.-  Vigència. Aquest conveni és vigent des de la data de la seva signatura fins a final de la 
temporada 2015-2016 d’esquí. 
 
I en prova de conformitat, signen aquest conveni per duplicat i a un sol efecte en el lloc i la data 
indicats en l’encapçalament.” 
 
Segon. Comunicar aquest acord a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya-Vall de 
Núria, 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 
del conveni. 
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El president explica que aquest conveni com a novetat d’aquest any, incorpora un pack 
familiar per a nens escolaritzats a la comarca. Inicialment es preveia que el Consell 
Comarcal vendria els forfets, però després de parlar amb els responsables es va acordar 
modificar el conveni de tal manera que la venda es farà a les estacions d'esquí. 
 
 
3. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL I EL CONSELL COMARCAL D EL 
RIPOLLÈS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CONFECCIÓ  DE 
NÒMINES, CONTRACTES I ASSESSORAMENT LABORAL 
 
Vista la minuta del conveni de col· laboració entre l’Ajuntament de Campdevànol i el 
Consell Comarcal del Ripollès per a la prestació del servei de confecció de nòmines, 
contractes i assessorament laboral; 
 
Vist l'informe d'Intervenció que consta a l’expedient; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell Comarcal en 
sessió celebrada en data 8 de setembre de 2015, en matèria d’aprovació de convenis de 
col· laboració i cooperació amb altres administracions i entitats, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat dels membres assistents, acorda: 
 
Primer. Aprovar  el conveni a subscriure amb l’Ajuntament de Campdevànol per a la 
prestació del servei de confecció de nòmines, contractes i assessorament laboral, el qual 
és del contingut literal següent:  
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL  I EL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
CONFECCIÓ NÒMINES, CONTRACTES I ASSESSORAMENT LABORAL  
 
Ripoll, ……de desembre de 2015 
 
REUNITS 
 
D’una part, el president del Consell Comarcal del Ripollès, el senyor Joan Manso i Bosoms, actuant 
en nom i representació d’aquesta corporació, expressament facultat per aquest acte per Acord del 
Consell de Govern de data ... de desembre de 2015, assistit per la secretària accidental d’aquesta 
corporació, senyora Marta Arxé i Llagostera, i de l’altra, 
 
La senyora Dolors Costa Martínez, amb DNI núm. 43626279, primera tinent d’alcaldia de 
l’Ajuntament de Campdevànol, actuant en nom i representació d’aquesta corporació, expressament 
facultat per aquest acte per acord de ........................, assistit per la secretària senyora Núria 
Charques i Grífols, 
 
MANIFESTEN 
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I.  Que l’article 28 de la Llei 4/2003, de 4 de novembre, d’Organització comarcal de Catalunya, 
estableix que correspon a la comarca la prestació dels serveis d’assistència tècnica, jurídica i 
econòmica als municipis. 
 
II.  Que el Consell Comarcal del Ripollès presta el servei de confecció de nòmines, contractes i 
assessorament laboral als Ajuntaments i entitats de la comarca que ho sol·licitin. 
 
III.  Que l’Ajuntament de Campdevànol, està interessat en la contractació d’aquest servei. 
 
En conseqüència, 
 
CONVENEN 
 
Primer.- El Consell Comarcal s’obliga a prestar el servei de confecció de nòmines, contractes i 
assessorament laboral a l’Ajuntament de Campdevànol, que comprèn els serveis següents: 
 

- Confecció mensual de nòmines. 
-  Confecció dels  butlletins de cotització a la Seguretat Social i tramesa a través del Sistema 

Red. 
-  Liquidacions i quitances. 
- Altes, baixes, i variacions de dades dels treballadors davant  la Tresoreria General de la 

Seguretat Social. 
- Contractes de treball i la seva comunicació al SEPE per mitjans telemàtics.  
- Comunicació i seguiment dels processos de malaltia i accident dels treballadors.  
- Càlcul de costos de contractació de treballadors. 
- Assessorament laboral i resolució de dubtes sobre l’aplicació de la normativa laboral amb 

l’emissió dels informes corresponents. 
 
Segon.- L’Ajuntament de Campdevànol s’obliga al pagament del preu públic aprovat pel Consell 
Comarcal del Ripollès per a la prestació d’aquest servei. 
 
Tercer.- L’entrada en vigor d’aquest conveni serà amb efectes des del dia 1 de gener de 2016, i es 
renovarà automàticament any a any, si cap de les parts  el denuncia amb una antelació mínima de 
tres mesos.” 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Campdevànol, 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 
del conveni. 
 
 
4. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS PREUS PÚBLICS P ER ALS 
TRÀMITS DE DOCUMENTACIÓ SOBRE RECURSOS HUMANS I 
ASSESSORAMENT LABORAL ALS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA  I 
ALTRES ENTITATS QUE HO SOL·LICITIN 
 
El president proposa deixar aquest punt sobre la taula, i el Consell de Govern ho aprova 
per unanimitat dels membres assistents. 
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5. MODIFICACIÓ DE L’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI ESCOLAR DE TRANSPORT PER AL CURS 2015 – 2016 DE LA RUTA 
18, EE VALL DEL FRESER  
 
El decret de Presidència de 13 d’agost de 2015, ratificat pel Ple del dia 8 de setembre, 
estableix el detall de l’execució del contracte del servei escolar de transport per al curs 
2015-2016 de la Ruta 18, EE Vall del Freser. Aquest detall especifica els horaris, la 
capacitat dels vehicles a emprar, la durada màxima de les expedicions, les parades, 
l’alumnat a transportar i el càlcul del preu total del curs. 
 
La Gerència, el dia 24 de novembre de 2015, ha proposat modificar el detall d’aquesta 
execució contractual. La modificació, que ve motivada per la necessitat de realitzar 
canvis en l’escolarització compartida d’una alumna de l’escola Ramon Suriñach, implica 
establir noves expedicions en el servei escolar de transport que inicialment no s’havien 
contemplat. En concret, s’hauran d’incorporar expedicions els dimecres i divendres al 
migdia des de l’escola Ramon Suriñach de Ripoll a l’escola Mare de Déu de Núria de 
Ribes de Freser. Mentre duri el curs de natació la recollida dels divendres s’efectuarà a la 
piscina municipal de Ripoll i, en conseqüència, s’alterarà el preu del contracte. 
 
La clàusula 19.1 dels plecs reguladors de la contractació disposa que l’Administració 
podrà modificar, per raons d’interès públic, les característiques del servei contractat, en 
els termes establerts a l’article 258 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 
sector públic. 
 
El Consell de Govern, per delegació del Ple de data 8 de setembre de 2015, té atribuïdes 
les competències relatives a la contractació administrativa. 
 
El corresponent informe d’Intervenció acredita que, a la partida 2015.1.3261.22799.01, hi 
ha disponibilitat pressupostària per afrontar la despesa proposada. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat dels membres assistents, acorda: 
 
Primer.- Modificar, amb efectes a partir del dia 1 desembre de 2015, el detall de 
l’execució del contracte del servei escolar de transport per al curs 2015-2016 de la Ruta 
18, EE Vall del Freser, establert per decret de Presidència de 13 d’agost de 2015 i ratificat 
pel Ple del dia 8 de setembre. El nou detall és el següent: 
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RUTA 18 Modificada

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

ANADA
<1>         
9:15          

(45')   [9]

<2>         
9:15          

(45')   [9]

<3>         
9:15          

(45')   [9]

<4>         
9:15          

(45')   [9]

<5>         
9:15          

(45')   [9]

Expedicions 
Compartida

<11>             
12:30         

(45')  [9]

<12>             
13:00         

(45')  [9]

TORNADA
<6>        

16:45       
(45')   [9]

<7>        
16:45       

(45')   [9]

<8>        
16:45       

(45')   [9]

<9>        
16:45       

(45')   [9]

<10>        
16:00       

(45')   [9]

Observacions:

CURS 2015/2016

2.[…] Capacitat del vehicle.

HORARIS - VEHICLES - DURADA EXPEDICIONS

1. <> Referència expedició.

EE VALL DEL FRESER

3.(…) Durada màxima de l'expedició.  
 

Referència 
expedicions <>

Horaris

8:30
8:40
8:50
9:02
9:04
9:06
9:15

16:50
16:59
17:01
17:03
17:15
17:25
17:35
16:05
16:14
16:16
16:18
16:40
16:50
12:35
12:55
13:05
13:25

(*) no a les expedicions <8> i <10>

Divendres ,del 12 de febrer i fins el 27 de maig, s’haurà de recollir a les 13,00 a la piscina.

Laura Marquez

Pol Segura 

 <12> Escola Ramon Suriñach
Ananda Speis

Escola Mare de Déu de Núria

 <10> 

<6> <7> <8> <9> 

Hamza Khaliq
Ana Capdevila

Ananda Speis

Divendres desde la data d’inici fins el 11 de febrer, s’haurà de recollir a les 13,00 a  l’EEE Dr.Ramon Suriñach 

Alumnes 

Balneari Montagut (*)

Pardines. (C.de dalt,7)

Campdevànol (Pl. Valldemosa)
Campdevànol (rotonda la Farga)

Campdevànol (Pl. Valldemosa)

Parades

Balneari Montagut 
<1> <2> <3> <4> <5>

Pardines. (C.de dalt,7)

Ribes de Freser. (ctra. Pardines, 39)

Campdevànol (C.Sant Grau,10)

Escola Ramon Suriñach
Escola Ramon Suriñach

Campdevànol (rotonda la Farga) Pol Segura 

Escola Ramon Suriñach

Campdevànol (C.Sant Grau,10)

Campdevànol (Pl. Valldemosa)

Pol Segura 

6
Laura Marquez

Adrià Moreno

6

Hamza Khaliq
Pardines. (C.de dalt,7) Ana Capdevila
Ribes de Freser. (ctra. Pardines, 39)

Adrià Moreno

Hamza Khaliq

Campdevànol (rotonda la Farga)

Ribes de Freser. (ctra. Pardines, 39)

Campdevànol (C.Sant Grau,10)

Ana Capdevila

Ananda Speis
Adrià Moreno

6
Laura Marquez

<11>  
Escola Ramon Suriñach
Escola Mare de Déu de Núria

Ananda Speis
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RUTA 18 modificada

VEHICLE 
(PLACES)

DURADA 
MÀXIMA SETMANAL TOTAL

9 45' 10 350 48,94 17.129,00

* 9 45' 50 48,94 2.447,00

** 9 45' 50 48,94 2.447,00

TOTAL 22.023,00

adaptat 10% 2.202,30

DG ( 7%) 1.541,61

BE ( 5%) 1.101,15

( PTI ) TOTAL 26.868,06

IVA (10%) 2.686,81

( PTF ) TOTAL 29.554,87

* Expedicions extres reforç final de curs.
** Expedicions escola compartida. Alumna Ananda Speis

EE VALL DEL FRESER CURS 2015/2016

PREU 
UNITARI

PREU TOTAL

CÀLCUL PREU

EXPEDICIONS
TIPUS QUANTITAT

 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa Transports Mir, S.A, i atorgar-li un termini 
d’audiència de 10 dies a fi que formuli, si escau, les al· legacions que consideri oportú. Si 
no en formula, l’acord esdevindrà ferm en via administrativa. 
 
Tercer.- Comunicar el contingut de l’acord a Intervenció i a l’Àrea de Serveis a les 
persones, per a l’efecte corresponent. 
 
El president explica que hi ha una alumna que fa l'escolarització compratida entre els 
centre d'Educació Especial Ramon Suriñach i l’escola Mare de Déu de Núria de Ribes, 
això comporta afegir expedicions a la Ruta 18. 
 
 
6. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
6.1. 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 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, 
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Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat dels membres assistents, acorda: 
 
Primer. Autoritzar, disposar i/o reconèixer les despeses que es detallen tot seguit, amb 
càrrec a les diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses del pressupost 
vigent: 
 

Proveïdor Concepte Indicador 
Import Euros 
(IVA inclòs) 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Reforç demanda Ripoll-Camprodom, 
mes de setembre 

ADO 1.265,55 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
11.11.15 

ADO 900,13 

HOSTELERIA DE 
SERVICIOS 
COLECTIVOS, SA 

Menjador escolar Ribes, mes 
d’octubre 

ADO 4.792,25 

HOSTELERIA DE 
SERVICIOS 
COLECTIVOS, SA 

Monitoratge Ribes, mes d’octubre ADO 2.338,15 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
18.06.15 

ADO 910,91 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
19.06.15 

ADO 1.931,93 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
16.11.15 

ADO 897,05 

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

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 
8. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
Es dóna compte dels Decrets dictats per la Presidència que es detallen a continuació: 
 
Decret de 26.10.2015: Modificar les bases reguladores del procés selectiu per a la 

contractació en règim laboral temporal d’un tècnic de 
coordinació i prospecció d’empreses del Programa Treball i 
Formació. 

Decret de 03.11.2015  Reconeixement del dret de gratuïtat de transport i menjador als 
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alumnes de centres púbics i privats que es relacionen. 
Decret de 05.11.2015 Atorgar un complement retributiu segons es detalla als 

treballadors d'aquesta corporació que es relacionen, a abonar en 
una sola vegada en la nòmina del mes de novembre d’engany. 

Decret de 05.11.2015  Encarregar a la Fundació Privada Televall que realitzi els 
tràmits de canvi de dominis de correus electrònics i 
allotjaments del web del Consell Comarcal del Ripollès i del 
Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès. 

Decret de 09.11.2015 Sol·licitud a la Diputació de Girona de la modificació del 
conveni per a la redacció dels plànols de delimitació d’acord 
amb la Llei 2/2014, de 27 de gener, que modifica la Llei 
5/2003, de 22 d’abril de mesures de prevenció d’incendis 
forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les 
edificacions i les instal· lacions situats en terrenys forestals. 

Decret de 10.11.2015 Imposició de sanció en relació amb el sistema de sanejament. 
Decret de 10.11.2015 Acceptar la subvenció atorgada pel Departament 

d’Ensenyament per al funcionament de l’Escola Comarcal de 
Música. 

Decret de 10.11.2015 Incoació d’expedient sancionador per abocament fora dels 
límits permesos. 

Decret de 11.11.2015 Contracte menor de serveis per a la realització de 5 espots i la 
seva emissió durant 3 mesos a Televisió del Ripollès per a la 
millora de la recollida selectiva. 

Decret de 12.11.2015 Reconeixement de dret de gratuïtat de servei escolar de 
menjador a l’alumne que es relaciona. 

Decret de 16.11.2015 Contractació del personal que es detalla per a portar a terme el 
projecte “Auxiliars administratius. Recepció i atenció al 
públic”. 

Decret de 17.11.2015 Denegació de subvenció per manca de consignació 
pressupostària a l’Associació Les 4 vares/Randellaires per 
sufragar despeses del taller contrapàs. 

Decret de 17.11.2015 Denegació de subvenció per manca de consignació 
pressupostària a l’Associació de dones de la Vall de 
Camprodon, per sufragar despeses del viatge a l’Escala per 
retre homenatge a l’escriptora Caterina Albert. 

Decret de 17.11.2015 Denegació de subvenció per manca de consignació 
pressupostària a l’Ajuntament de Ribes de Freser, per sufragar 
despeses del 53è concurs de gossos d’atura. 

Decret de 24.11.2015 Sol·licitar el codi d’Identificació del Participant (PIC) per 
accedir a ajuts i subvencions europees, com l’ERASMUS+. 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
9. 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 13.10.2015 Aprovar l'expedient número 18/2015 de generació de crèdits 

per ingressos en la forma i contingut que es detalla. 
Resolució de 29.10.2015 Aprovar l'expedient número 19/2015 de generació de crèdits 

per ingressos en la forma i contingut que es detalla. 
Resolució de 10.11.2015 Aprovar l'expedient número 20/2015 de generació de crèdits 

per ingressos en la forma i contingut que es detalla. 
Resolució de 10.11.2015 Aprovar l'expedient número 21/2015 de generació de crèdits 

per ingressos en la forma i contingut que es detalla. 
Resolució de 16.11.2015 Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Setcases per a la 

redacció de la memòria per les obres d’acabament de l’edifici 
de la biomassa que inclou la pavimentació, el reforç 
estructural i la porta d’accés. 

Resolució de 17.11.2015 Comunicació al propietari del gos amb microxip 
941000017712256 que ha de procedir al pagament en 
concepte de recuperació (fitxa de recuperació REC083/15). 

Resolució de 17.11.2015 Comunicació al propietari del gos amb microxip 
941000017712256 que ha de procedir al pagament en 
concepte de recuperació(fitxa de recuperació REC09/15). 

Resolució de 17.11.2015 Comunicació al propietari del gos amb microxip 
941000017661877 que ha de procedir al pagament en 
concepte de recuperació(fitxa de recuperació REC081/15). 

Resolució de 17.11.2015 Comunicació al propietari del gos amb microxip 
94100001818096 que ha de procedir al pagament en concepte 
de recuperació(fitxa de recuperació REC074/15). 

Resolució de 17.11.2015 Comunicació al propietari del gos amb microxip 
94100001818096 que ha de procedir al pagament en concepte 
de recuperació(fitxa de recuperació REC070/15). 

Resolució de 17.11.2015 Comunicació al propietari del gos amb microxip 
941000017661874 que ha de procedir al pagament en 
concepte de recuperació(fitxa de recuperació REC071/15). 

Resolució de 17.11.2015 Comunicació al propietari del gos amb microxip 
941000018188086 que ha de procedir al pagament en 
concepte de recuperació(fitxa de recuperació REC067/15). 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
10. PRECS I PREGUNTES 
 
- El senyor Miquel Rovira explica que el pare d'uns nens de Dòrria s'ha posat en contacte 
amb ell per demanar que el Consell posi el transport escolar pels seus dos fills.  Es va 
suspendre la ruta per manca de nens. Es va acordar que el mínim d'alumnes per ruta era 
de tres i en aquest cas no es compleix. El pare va demanar pressupost al taxista, perquè ni 
ell no cap familiar pot portar els nens a l'escola i tornar-los, i l'import que li demanen és 
molt superior al que se'ls paga en concepte d'ajut per desplaçament.  
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El president comenta que ell també ha parlat amb aquest pare i que vol comentar el tema 
amb la consellera Dolors Cambras, abans de prendre una decisió. 
 
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 
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