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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 18/2016 
 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts 20 de setembre de 2016 
Hora d’inici: 19.05 hores 
Hora d’acabament: 19.50 hores 
Règim de sessió: Ordinària 
 
Assistents: President:  Sr. Eudald Picas i Mitjavila 
   
 Vicepresident:  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 
   
Excusa la seva absència:  Sr. Joan Manso i Bosoms 
 
 
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 les actes de les sessions anteriors (06/09/16 i 13/09/16). 
2. Proposta d’aprovació de l’encàrrec de gestió a la Xarxa Local de Municipis 

Gironins de la Diputació de Girona dels serveis d’assistència i suport 
comptables- Modalitat ASP. 

3. Proposta de denúncia del conveni de col·laboració entre la Universitat Oberta 
de Catalunya i el Consell Comarcal del Ripollès per al desplegament territorial 
de la UOC a la comarca del Ripollès. 

4. Aprovació del contracte entre el Consell Comarcal del Ripollès i el senyor Lluís 
Franquesa i Bertrolich, per a la donació del fons documental familiar. 

5. Devolució d’avals i fiances: 
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5.1 Devolució de fiança a l’empresa Hostelería de Servicios Colectivos, SA. 
5.2 Devolució de fiança a l’empresa La Teuleria, SL. 

6. Aprovació de factures i certificacions d’obres: 
6.1 Ratificar decret d’aprovació de factures de 9 de setembre de 2016. 
6.2 Aprovació de factures. 

7. Mocions d’urgència: 
7.1 Proposta de constitució i nomenament dels membres de la comissió 

encarregada de fixar els termes del retorn a l’Ajuntament de Camprodon 
de les competències en matèria de recollida, transport, valoració, 
disposició i rebuig de residus sòlids municipals i del servei de deixalleria. 

 
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 tracta el punt de l’ordre del dia. 
 
 
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
(06/09/16 i 13/09/16) 
 
S’acorda per unanimitat dels membres assistents aprovar les actes corresponents  a 
la sessió ordinària de data 6 de setembre de 2016 i la de la sessió extraordinària de 
data 13 de setembre de 2016, sense cap esmena. 
 
 
2. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ A LA 
XARXA LOCAL DE MUNICIPIS GIRONINS DE LA DIPUTACIÓ DE 
GIRONA DELS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA I SUPORT COMPTABLE – 
MODALITAT ASP 
 
Les instruccions de comptabilitat per l’administració local aprovades pel Ministeri 
d’Economia i Hisenda afecten de forma substancial la tasca comptable que han de 
dur a terme les administracions locals.  
 
Amb la finalitat de subministrar als ens locals les eines necessàries per realitzar 
aquesta tasca, l’organisme autònom XALOC de la Diputació de Girona ha aprovat 
un Pla d’assistència comptable que recull els serveis a prestar en aquest àmbit, a 
l’empara de les funcions d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als 
municipi i altres corporacions locals, pròpia de les Diputacions, d’acord amb el que 
preveu l’article 36 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local. 
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El Consell Comarcal del Ripollès està interessat en utilitzar els serveis que ofereix 
XALOC, en l’àmbit de l’assistència i el suport comptable. 
 
La fórmula legal adient per articular aquest assessorament és l’encàrrec de gestió, 
previst a l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com a 
l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya. 
 
L’encàrrec de gestió no suposa la cessió de la titularitat de la competència i, en 
aquest cas,  donat que l’encàrrec es realitza entre diferents administracions 
públiques, s'ha de formalitzar mitjançant la signatura del corresponent conveni 
entre elles de conformitat amb allò que disposa l’article 15 de la Llei 30/1992.  
 
L'instrument de formalització de l'encomana de gestió, en aquest cas el conveni, 
s'ha de publicar al Butlletí oficial de la província, per a la seva eficàcia. 
 
Vista la minuta del conveni entre  l’organisme autònom XALOC de la Diputació 
de Girona i el Consell Comarcal del Ripollès, sobre l’assumpció de funcions 
d’assistència  i suport comptable per XALOC (modalitat d’assistència ASP); 
 
Vist l’informe d’Intervenció que consta a l’expedient que avala la procedència 
d'aquest encàrrec de gestió i l'informe de Secretaria emès al respecte. 
 
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, així com en totes aquelles matèries de competència plenària que de 
conformitat amb la legislació vigent siguin delegables i no hagin estat 
expressament delegades a qualsevol altre òrgan. 
 
Per tot l'exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, 
acorda: 
 
Primer.- Encarregar a l’organisme autònom Xarxa Local de Municipis Gironins 
(XALOC) de la Diputació de Girona els serveis d’assistència i suport comptable 
del Consell Comarcal del Ripollès, que inclou la utilització, el manteniment i 
l'actualització de les eines informàtiques, a les quals el Consell tindrà accés, i de les 
activitats complementàries o derivades que expressament es detallen en la clàusula 
Tercera del conveni a subscriure. 
 
Segon.- Aprovar el conveni entre la Xarxa Local de Muncipis Gironins de la 
Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Ripollès, sobre l’assumpció de 
funcions d’assistència  i suport comptable (modalitat d’assistència ASP), el qual és 
del contingut literal següent:  
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“CONVENI-TIPUS SOBRE L’ASSUMPCIÓ DE FUNCIONS D’ASSISTÈNCIA COMPTABLE 
PER LA XARXA LOCAL DE MUNICIPIS GIRONINS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
(MODALITAT D’ASSISTÈNCIA ASP) 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
XARXA LOCAL DE MUNICIPIS GIRONINS (XALOC), organisme autònom local de la Diputació de 
Girona, representat pel president delegat, Sr. Jordi Camps i Vicente, en virtut de les atribucions que 
corresponen a la presidència segons els articles 13 i 14 dels seus estatuts i en atenció a la delegació 
establerta mitjançant Resolució de la presidència de la Diputació de 15 de juliol de 2015. Actua assistit 
pel Secretari de XALOC per delegació, Sr. Joan Carles Bonet i Foix. 
 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS, representat pel seu -president, Il∙ltre. Sr. Joan Manso i 
Bosoms, en virtut de l’acord de Consell de Govern en sessió ordinària de data 20 de setembre de 2016, 
assistit per la secretària de la Corporació, Sra. Marta Arxé i Llagostera. 
 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I.- El Ministeri d’Economia i Hisenda ha aprovat unes noves instruccions de comptabilitat per 
l’administració local que suposen un canvi normatiu que han afectat de forma substancial la tasca 
comptable que han de dur a terme les administracions locals.  
 
II.- L’article 36 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, estableix com a 
competència pròpia de la Diputació, en tot cas, l’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i 
tècnica als municipis, especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió. 
 
Per la seva banda, l’organisme autònom XALOC, d’acord amb el que estableix l’article 5 dels seus 
estatuts, té com una de les seves finalitats i competències l’assessorament i suport comptable als ens 
locals, i disposa de les eines i recursos necessaris pel manteniment del sistema d’informació comptable 
per als ens locals. 
 
III.- Amb la finalitat de subministrar a les administracions locals les eines necessàries per realitzar 
aquesta tasca, XALOC ha aprovat un Pla d’assistència comptable que recull els serveis a prestar en 
aquest àmbit. 
 
IV.- El Consell Comarcal del Ripollès està interessat en utilitzar els serveis que ofereix XALOC en 
l’àmbit de l’assistència i el suport comptable. 
 
V.- La fórmula legal adient per articular aquest assessorament és l’encàrrec de gestió, previst a 
l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, així com l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, que exigeixen la signatura d’un 
conveni per formalitzar l’encàrrec.  
 
VI.- A aquests efectes, el Consell Comarcal del Ripollès ha aprovat l’encàrrec a XALOC de la prestació 
dels esmentats serveis d’assistència, en virtut de l’acord de Consell de Govern en sessió ordinària de 
data 20 de setembre de 2016, assistit per la secretària de la Corporació, Sra. Marta Arxé i Llagostera. 
 
En virtut de tot això, formalitzen el present conveni amb subjecció a les següents 
 

CLÀUSULES 
 
Primera.- OBJECTE 
 
1. L’objecte d’aquest conveni el constitueix l’assumpció, per part de l’organisme autònom Xarxa 

Local de Municipis Gironins de la Diputació de Girona (per acrònim XALOC), de l’assistència i 
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suport comptable del Consell Comarcal del Ripollès (en endavant Ens Local), que inclou la 
utilització, el manteniment i actualització de les eines informàtiques, a les quals el Consell 
Comarcal tindrà accés, i de les activitats complementàries o derivades que expressament es detallin 
a la clàusula tercera d’aquest conveni.  

 
2. L’assumpció de l’assistència i suport comptable es durà a terme en virtut de l’encàrrec de gestió 

que, a favor de XALOC, ha aprovat l’ens local titular de la competència. 
 
Segona.- NATURALESA 
 
1. Per virtut de l’encàrrec, XALOC durà a terme les activitats de caràcter material, tècnic i de serveis 

que s’indicaran, totes elles integrants de l’assessorament i suport comptable. 
 
2. L’encàrrec no suposa cessió de titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu 

exercici. 
 

 
Tercera.- DESCRIPCIÓ I ABAST DE LA GESTIÓ ENCARREGADA 
 
1. Per virtut de l’encàrrec de gestió, XALOC tindrà al seu càrrec i durà a terme els serveis següents: 
 
a) Serveis de l’àmbit comptable: 
 

a.1) Assessorament en tot el que fa referència a l’aplicació de les instruccions de comptabilitat  
a.2) Assistència en l’ús del programari que es posarà a disposició de les administracions locals 
a.3) Revisió prèvia al tancament de les incidències del Compte General 
a.4) Formació continuada a les administracions locals 

 
b) Serveis de l’àmbit informàtic: 
 

b.1) Llicència d’ús de l’aplicació informàtica comptable 
b.2) Instal∙lació i posada en marxa 
b.3) Migració de dades de l’exercici en què es posa en marxa 
b.4) Manteniment de la llicència 
b.5) Servei de proveïdor d’aplicacions 

 
2. Les activitats que comportarà la prestació d’aquests serveis són: 
 
a) Mantenir la infraestructura informàtica i de la comunicacions necessària 
 
b) Mantenir i gestionar la base de dades 
 
c) Conservar les dades històriques, tant les de base facilitades per l'Ens, com les derivades o 

generades per la gestió encarregada durant el període que es regirà d’aquest conveni. Un cop 
transcorregut aquest període es procedirà a retornar les dades a l’Ens en els suports més adients 
per tal de donar compliment a la normativa vigent sobre conservació de dades i documentació 
comptable. 

 
d) Disposar d’un servei d’assistència, tant a nivell tècnic de gestió econòmica i pressupostària, com a 

nivell informàtic per assegurar el correcte funcionament de tot el sistema. 
 
e) El personal de XALOC podrà consultar les dades de l’Ens quan aquest realitzi consultes a aquest 

servei d’assistència. No obstant, aquest personal no podrà incorporar, modificar o suprimir cap 
tipus d’operació en els programaris, llevat que així ho sol∙liciti l’Ens formalment. 

 
f) El personal del XALOC podrà donar suport a l’Ens mitjançant eines informàtiques que permetin 

veure remotament la pantalla del programari de comptabilitat, i per tant visualitzar les accions que 
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l’usuari realitza. L’ús d’aquestes eines es farà sempre amb el consentiment de l’usuari a qui se li 
doni el suport. El personal de XALOC no podrà incorporar, modificar o suprimir cap tipus 
d’informació amb aquestes eines, tan sols, visualitzar-la. 

 
g) Facilitar la formació del personal de l’Ens pel seu correcte funcionament.  
 
h) XALOC assegurarà en tot moment la coherència de la base de dades. Aquest objectiu es realitzarà, 

sempre que sigui possible amb el mitjans propis, i en cas de ser necessari, amb mitjans externs, tot 
i això, d’acord amb les previsions legals vigents. 

  
Quarta.- MESURES DE SEGURETAT 
 
1. XALOC prendrà les mesures necessàries per garantir la seguretat de la informació emmagatzemada 

en la base de dades. 
 
2. També es prendran les mesures necessàries per garantir la seguretat en les comunicacions, tant en 

les operacions d’intercanvi amb altres administracions públiques o entitats privades com en les 
consultes o transaccions que pugui efectuar el propi Ens Local per via telemàtica, tot això d'acord 
amb les previsions incloses al RD 994/1999, d'11 de juny, pel qual s'aprovà el Reglament de 
mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal. 

 
3. Els serveis de salvaguarda que es proporcionaran seran els següents: 
 
 Gestió d’un sistema de control d’accessos als mitjans i suports d’informació. 
 Previsió contra la divulgació no autoritzada d’informació. 
 Protecció de la integritat de la informació emmagatzemada en el sistema. 
 Garantia de la disponibilitat de la informació, mitjançant l’adopció de mesures de seguretat física 

de les instal∙lacions i els equips i, en el seu cas, l’establiment d’un servei d’atenció als usuaris 
autoritzats per l’Ens Local. 

 Establiment de clàusules de confidencialitat en els contractes a signar amb els proveïdors que 
puguin tenir accés al sistema d’informació de XALOC. 

 
Cinquena.- INCIDÈNCIA DE LA LEGISLACIÓ  SOBRE TRACTAMENT AUTOMATITZAT DE DADES 

DE CARÀCTER PERSONAL. 
 
1. Atesa la titularitat de les dades objecte de tractament, correspondrà a l’Ens Local que encarrega 

l’exercici de les competències i el compliment de les obligacions assenyalades a l’article 20 de la 
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal i a la resta 
de normes concordants. 

 L’exercici d’aquestes competències i el compliment de les obligacions s’entenen sense perjudici de 
l’adhesió a les mesures de coordinació voluntària que, proposades per XALOC , fossin acceptades 
per l’Ens que encarrega. 

 
2. XALOC no transferirà ni cedirà dades personals que figurin en les bases de dades, sinó per compte 

i a sol∙licitud de l’Ens que encarrega, i d’acord amb el que es preveu a l’art. 12.2 de la LOPD. 
 
 Les cessions derivades de les sol∙licituds formulades a l’empara d’aquesta norma requeriran 

sempre la resolució prèvia que ho autoritzi, adoptada per l’òrgan competent de l’Ens que 
encarrega. 

 
 
Sisena.- UTILITZACIÓ DE LES DADES NO PERSONALITZADES AMB FINALITATS 

ESTADÍSTIQUES. 
 
Previ  el compliment de les mesures de seguretat que exigeixin les normes legals sobre el secret 
estadístic, XALOC podrà fer explotacions amb finalitats estadístiques de les dades no personalitzades 
obtingudes mitjançant procediment de dissociació.  



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 7 

 
Setena.- OBLIGACIONS DE L’ENS QUE ENCARREGA. 
 
1. L’Ens que encarrega s’obliga a adoptar tots els actes administratius i dur a terme les actuacions 

que siguin necessàries perquè XALOC pugui realitzar el seguit d’activitats en què consisteix 
l’encàrrec de gestió. 

 
2. Així mateix, l’Ens que encarrega es compromet a seguir els protocols d’actuació que s’estableixin 

per XALOC en aplicació de la normativa o com a conseqüència dels sistemes informàtics utilitzats. 
 
Vuitena.- FINANÇAMENT. 
 
Es finançaran amb càrrec als pressupostos de XALOC el conjunt d’activitats en què consisteix 
l’assistència comptable a l’Ens que encarrega. 
 
Novena.- VIGÈNCIA DEL CONVENI. 
 
1. Sense perjudici del que es preveu en l’apartat relatiu a l’extinció, aquest Conveni es preveu de 

vigència indefinida. 
 
2. No s’entendran modificacions del règim previst en aquest Conveni les actuacions que, diferents de 

les previstes, hagin de dur a terme XALOC o l’Ens que encarrega en compliment de la normativa 
aplicable, llevat del cas que les alteracions fossin tan substancials que exigissin la formalització 
d’un nou Conveni. 

 
Desena.- EXTINCIÓ DEL CONVENI. 
 
1. L’Ens que encarrega podrà deixar sense efecte l’assistència comptable encarregada a XALOC. 
 
 La cessació de l’encàrrec requerirà l’adopció de la corresponent resolució per l’òrgan competent 

i produirà efectes en el termini que es disposi, el qual no serà, però, inferior a dos mesos, 
comptats des de la notificació d’aquella resolució. 

 
2. En el cas que l’Ens Local no donés compliment a les obligacions que li corresponen i això 

determinés la impossibilitat que XALOC pugui dur a terme l’assistència comptable, el President del 
XALOC podrà denunciar el Conveni formalitzat amb l’Ens que encarrega.  

 
 La denúncia del Conveni produirà efectes en el termini que s’acordi, el qual no serà, però, inferior 

a tres mesos, comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord. 
 
3. Amb l'extinció del conveni, XALOC procedirà a retornar a l'Ens Local la totalitat de les dades, els 

documents i altres suports que en continguin amb la major celeritat possible. Un cop materialitzada 
l'acció esmentada es procedirà a l'eliminació física dels registres existents a la Base de Dades, de 
la qual cosa s'expedirà la corresponent acreditació. A partir d'aquest moment XALOC  quedarà 
desvinculat del tractament que de les dites dades en pugui fer l'Ens Local o un tercer com a 
encarregat del tractament. 

 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni en el lloc i la data que 
s’assenyalen.” 
 
Tercer.- Publicar el conveni d'encàrrec de gestió al Butlletí oficial de la Província 
de Girona. 
 
Quart.- Facultar el president per a formalitzar els documents que siguin necessaris 
per a l’execució d’aquest acord i en especial per a la signatura del conveni.  



 8 

 
Cinquè.- Comunicar aquest acord a la Xarxa Local de Municipis Gironins de la 
Diputació de Girona. 
 
El vicepresident 4rt, senyor Josep Coma, explica que s’encarrega a  XALOC un 
canvi en l’assistència i suport del programa de comptabilitat. Fins ara es feia a 
través de l’empresa ABSIS i, a partir d’ara, el suport comptable del Consell 
Comarcal i del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès, es farà a través 
de l’aplicació Sicalwin de XALOC. Aquesta assistència és gratuïta. Això suposa un 
estalvi d’uns 10.000 €/any, aproximadament,  que és la quantitat que s’està pagant 
actualment per aquest servei. 
 
 
3. PROPOSTA DE DENÚNCIA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA I EL CONSELL 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER AL DESPLEGAMENT TERRITORIAL 
DE LA UOC A LA COMARCA DEL RIPOLLÈS 
 
Per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2000, es va aprovar el 
contingut del conveni de col·laboració entre la Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC) i el Consell Comarcal del Ripollès per al desplegament territorial de la 
UOC a la comarca del Ripollès. 
 
La UOC, ha comunicat a aquesta corporació la voluntat de resoldre el conveni, amb 
efectes a partir del 3 d’octubre de 2016. 
 
L'acord 9è 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 14 de març de 2000, 
entre  la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i el Consell Comarcal del Ripollès 
per al desplegament territorial de la UOC a la comarca del Ripollès, amb efectes a 
partir del dia 3 d’octubre de 2016. 
 
Segon. Aprovar la minuta de resolució del conveni que es transcriu a continuació:  
 
“Resolució del conveni marc de col∙laboració signat entre la Universitat Oberta de Catalunya i el 
Consell Comarcal del Ripollès 
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Barcelona, 3 d’octubre de 2016 
 
PARTS 
 
D’una part, el Sr. Josep A. Planell, Rector Magnífic de la Universitat Oberta de Catalunya (en 
endavant, «UOC»), amb domicili social a Barcelona, avinguda del Tibidabo, 39-43, en nom i 
representació de la universitat esmentada, que actua a l’empara de l’acord pres pel Patronat de la 
Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (en endavant, «FUOC») en data 11 de març de 
2013, ratificat per l’acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 19 de març de 2013, i d’acord 
amb els poders atorgats davant el Sr. Francisco Armas Omedes, notari de Barcelona, segons 
l’escriptura pública amb número de protocol 1067, el 16 d’abril de 2013. La FUOC és titular de la 
Universitat Oberta de Catalunya, reconeguda per la Llei 3/1995, de 6 d’abril, de reconeixement de la 
Universitat Oberta de Catalunya. 
 
 
De l’altra part, el Sr. Joan Manso i Bosoms, en nom i representació del Consell Comarcal del 
Ripollès(en endavant, amb el número fiscal P6700004B, domiciliada al carrer Progrés, 22 de Ripoll, 
que actua com a representant legal de la institució esmentada en qualitat de president]. 
 
Les parts, que actuen en exercici dels càrrecs respectius, declaren i manifesten que intervenen en 
aquest acord amb la capacitat legal necessària i la competència suficient per a subscriure’l. 
 
EXPOSICIÓ 
 
 

I. El 14 de març de 2000, la UOC i el Consell Comarcal del Ripollès van signar formalitzar un 
conveni marc de col∙laboració amb l’objecte de col∙laborar en el desplegament territorial de 
la UOC a la comarca del Ripollès. 

 
II. És voluntat de les parts resoldre aquesta col∙laboració i deixar sense efecte les previsions 

establertes en el conveni esmentat. 
 
En conseqüència, i de conformitat amb el que s’ha exposat, ambdues parts acorden formalitzar aquest 
document. 
 
CLÀUSULES 
 
1. Objecte 
 
Amb aquest document el Consell Comarcal del Ripollès i la UOC manifesten la voluntat de resoldre el 
conveni que van signar en la data 14 de març de 2000, l’objecte del qual és col∙laborar en el 
desplegament territorial de la UOC a la comarca del Ripollès, i, si escau, les addendes que s’han 
subscrit en el marc del conveni esmentat. 
 
[Cal tenir en compte que, si el document que es resol és un conveni marc en virtut del qual s’han 
subscrit addendes, aquest document també resol les addendes.] 
 
2. Vigència  
 
Els efectes del present document es duran a terme a partir del 3 d’octubre de 2016. Per tant, el curs 
acadèmic corresponent al primer semestre de 2016 ha estat l’últim en què ha estat en vigor el conveni 
que es resol.  
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3. Compromisos econòmics 
 
Les parts manifesten que en el moment de signar aquest document no hi ha compromisos econòmics 
pendents entre si. Per tant, el Consell Comarcal del Ripollès i la UOC donen per liquidades les 
obligacions respectives i no tenen res més a reclamar-se en relació amb la formalització del conveni 
esmentat, per qualsevol concepte, inclosos danys i interessos. 
 
Les parts acorden que, a l’efecte de les notificacions, s’estableixin els domicilis socials d’ambdues 
institucions. 
 
I, en prova de conformitat i perquè quedi constància de tot el que s’ha convingut, ambdues parts signen 
aquest document en dos exemplars i a un sol efecte, al lloc i en la data que s’indiquen en 
l’encapçalament.” 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), 
juntament amb l’addenda de Resolució del conveni, per a l’efecte corresponent. 
 
Quart. Facultar el president per a formalitzar els documents que siguin necessaris 
per a l’execució d’aquest acord i en especial per a la signatura de la resolució del 
conveni. 
 
Cinquè. Donar compte d'aquest acord a la Intervenció i a l’àrea de Serveis a les 
Persones, als efectes oportuns. 
 
 
4. APROVACIÓ DEL CONTRACTE ENTRE EL CONSELL COMARCAL 
DEL RIPOLLÈS, EL SENYOR LLUÍS FRANQUESA I BERTROLICH, PER 
A LA DONACIÓ DEL FONS DOCUMENTAL FAMILIAR 
 
El director de l’Arxiu Comarcal del Ripollès, en data 12 de setembre de 2016, ha 
emès un informe que proposa al Consell Comarcal del Ripollès l’acceptació del 
fons documental del senyor Lluís Franquesa i Bertrolich  pel seu valor històric, 
informatiu i cultural. 
 
Vista la minuta del contracte entre el Consell Comarcal del Ripollès i el senyor 
Lluís Franquesa i Bertrolich, per a la donació del fons documental pertanyent a la 
seva família, a fi que sigui dipositat a l’Arxiu Comarcal del Ripollès. 
 
Vist l’informe favorable de la Intervenció. 
 
Atesa la delegació al Consell de Govern de totes aquelles matèries que són de 
competència plenària i que de conformitat amb la legislació siguin delegables, i no 
hagin estat expressament delegades a qualsevol altre òrgan, acordada pel Ple en 
sessió celebrada en 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 el contracte entre el Consell Comarcal del Ripollès i el senyor 
Lluís Franquesa i Bertrolich, per a la donació del fons documental familiar. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Arxiu Comarcal del Ripollès, i al senyor Lluís 
Franquesa i Bertrolich, per a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció i a la Subàrea de Cultura, Salut i 
Consum, juntament amb una còpia de la minuta del contracte perquè en tinguin 
constància. 
 
Quart. Facultar el president, o persona en qui delegui, tan àmpliament com en dret 
fóra menester, per a la signatura del contracte i per dur a terme totes aquelles 
actuacions derivades de la seva subscripció. 
 
 
5. DEVOLUCIÓ D’AVALS I FIANCES 
 
5.1. DEVOLUCIÓ DE FIANÇA A L’EMPRESA HOSTELERÍA DE 
SERVICIOS COLECTIVOS, SA 

 
Vista la sol·licitud presentada pel senyor Luís Ferrnando García Sierra, en 
representació de l’empresa Hostelería de Servicios Colectivos, SA, de devolució de 
la fiança en metàl·lic, dipositada com a garantia definitiva del contracte del servei 
d’atenció a l’alumnat usuari dels menjadors de les escoles de la ZER Vall del Ter; 
 
Atès l’informe emès per la tècnica de l’àrea d’Ensenyament, senyora Araní 
Cardoso i Subiràs, en data 7 de setembre de 2016, en el qual s’informa 
favorablement sobre el retorn de l’import en metàl·lic de 1.220 € (mil dos-cents 
vint euros), dipositats per l’empresa Hostelería de Servicios Colectivos, SA., en 
concepte de garantia definitiva del contracte a dalt esmentat; 
 
D’acord amb allò que disposa el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic i les 
disposicions que el desenvolupen; 
 
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,  i publicades al BOP 
de Girona núm. 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. Retornar a l’empresa Hostelería de Servicios Colectivos, SA la fiança en 
metàl·lic per un import de 1.220 € (mil dos-cents vint euros), dipositada en 
concepte de garantia definitiva del contracte de serveis  d’atenció a l’alumnat 
usuari dels menjadors de les escoles de la ZER Vall del Ter. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’interessat i a la Intervenció, a l’efecte 
corresponent. 
 
 
5.2. DEVOLUCIÓ DE FIANÇA A L’EMPRESA LA TEULERIA SL 

 
Vista la sol·licitud presentada pel senyor Jordi Corredera, en representació de 
l’empresa La Teuleria, SL, de devolució de la fiança en metàl·lic, dipositada com a 
garantia definitiva del contracte del servei per a l’elaboració i distribució de 
menjars destinats al servei escolar de menjador de les escoles de la ZER Vall del 
Ter; 
 
Atès l’informe emès per la secretària de la corporació, senyora Marta Arxé i 
Llagostera, en data 12 de setembre de 2016, en el qual s’informa favorablement 
sobre el retorn de l’import en metàl·lic de 855,68 € (vuit-cents cinquanta-cinc 
euros amb seixanta-vuit cèntims), dipositats per l’empresa La Teuleria, SL, en 
concepte de garantia definitiva del contracte a dalt esmentat; 
 
D’acord amb allò que disposa el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic i les 
disposicions que el desenvolupen; 
 
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,  i publicades al BOP 
de Girona núm. 186, de data 25 de setembre de 2015, 
 
Per tot l'exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, 
acorda: 
 
Primer. Retornar a l’empresa La Teuleria, SL la fiança en metàl·lic per un import 
de 855,68 € (vuit-cents cinquanta-cinc euros amb seixanta-vuit cèntims), 
dipositada en concepte de garantia definitiva del contracte del servei per a 
l’elaboració i distribució de menjars destinats al servei escolar de menjador de les 
escoles de la ZER Vall del Ter. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’interessat i a la Intervenció, a l’efecte 
corresponent. 
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6. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
6.1. RATIFICAR DECRET D’APROVACIÓ DE FACTURES DE 9 DE 
SETEMBRE DE 2016 
 
Vist el Decret de Presidència de data 9 de setembre 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 dels membres assistents, 
acorda: 
 
Primer. Ratificar el decret de Presidència de data 9 de setembre 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) 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Sant Joan, 
mes d’agost 

ADO 9.547,02 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR 
Camprodon, mes d’agost 

ADO 7.524,25 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Sant Pau, 
mes d’agost 

ADO 3.978,04 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Toses, mes 
d’agost 

ADO 596,75 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Ribes de 
Freser, mes d’agost 

ADO 14.112,65 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Planoles, 
mes d’agost 

ADO 1.028,80 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Ripoll, mes 
d’agost 

ADO 40.154,63 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Núria, mes 
d’agost 

ADO 2.764,49 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Setcases, 
mes d’agost 

ADO 729,74 
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Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a 
l’efecte corresponent. 
 
 
6.2. 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; 
 
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 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) 

LIMPIEZAS DEYSE, 
SL 

Neteja CCR, mes d’agost O 2.209,19 

 
Segon. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció, per al seu coneixement i a 
l’efecte corresponent. 
 
 
7. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
Per unanimitat dels presents s’acorda aprovar la urgència i tractar la proposta 
següent: 
 
7.1 PROPOSTA DE CONSTITUCIÓ I NOMENAMENT DELS MEMBRES 
DE LA COMISSIÓ ENCARREGADA DE FIXAR ELS TERMES DEL 
RETORN A L'AJUNTAMENT DE CAMPRODON DE LES 
COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE RECOLLIDA, TRANSPORT, 
VALORACIÓ, DISPOSICIÓ I REBUIG DE RESIDUS SÒLIDS 
MUNICIPALS I DEL SERVEI DE DEIXALLERIA 
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En data 9 d'octubre de 1998, l'Ajuntament de Camprodon i el Consell Comarcal del 
Ripollès van subscriure el Conveni pel qual aquella corporació delegava al Consell 
la prestació dels serveis municipals de la recollida, del transport, de la valoració, la 
disposició i el rebuig dels residus sòlids municipals, del servei de deixalleria i de la 
recollida del vidre, el paper i el cartró. 
 
En data 5 de setembre de 2016, l'Ajuntament de Camprodon ha notificat a aquesta 
corporació l'acord adoptat en la sessió extraordinària del seu plenari celebrada en 
data 2 de setembre de 2016, pel qual denuncia el Conveni de delegació subscrit en 
data 9 d'octubre de 1998, al qual s'ha fet referència abans. 
 
La revocació de la delegació d'aquestes competències per part de l'Ajuntament de 
Camprodon, tal i com ja es va avançar mitjançant escrit adreçat al seu alcalde en 
data 26 de maig de 2016, comporta una sèrie de conseqüències jurídiques que 
precisen ser abordades conjuntament i degudament formalitzades, tals com la 
subrogació del personal que presta el servei de recollida del municipi i el servei de 
deixalleria (d'acord amb la legislació vigent), així com les despeses anuals que 
genera l'abocador clausurat comarcal de Les Llosses R3 (assegurança, 
manteniment, transport i tractament de lixiviats...), de les quals l'Ajuntament de 
Camprodon en serà responsable, en la part proporcional que li correspon.  
 
L'acord de revocació de la delegació inclou la deixalleria de Camprodon, que 
actualment presta el seu servei a tots els municipis de la Vall, per la qual cosa 
caldrà fixar les condicions del seu funcionament.  
 
L'acord de revocació de la delegació no fixa una data a partir de la qual la 
delegació deixarà de ser efectiva, caldrà fixar un calendari i les condicions de la 
prestació del servei fins aleshores. 
 
És per tot això que esdevé necessari crear una comissió formada per representants 
polítics i tècnics de l'ajuntament de Camprodon i del Consell Comarcal del Ripollès 
amb l'objecte d'establir el calendari i els drets i obligacions que es derivin de la 
revocació de la delegació dels serveis de recollida i tractament de residus i 
deixalleria de referència, per cadascuna de les parts. 
 
Per tot l'exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, 
acorda: 
 
Primer.- Crear la comissió que ha d'estudiar les conseqüències tècniques, jurídiques 
i econòmiques de la revocació de la delegació de les competències dels serveis de 
recollida i tractament de residus i deixalleria de referència, acordada per 
l'Ajuntament de Camprodon. 
 
Aquesta comissió també tindrà per objecte reunir-se amb la comissió que designi 
l'Ajuntament de Camprodon, a fi d'establir el calendari, els drets i les obligacions 
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que es derivin per cadascuna de les parts, de la revocació de la delegació de 
referència. 
 
Segon.- Aquesta comissió estarà integrada per les persones següents: 
 
- Sr. Eudald Picas, conseller de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, que la presidirà. 
- Sr. Jordi Moner, gerent  
- Sra. Elisabet Muntadas, cap de l'Àrea de Territori i Sosteniblitat 
- Sra. Montserrat Miarons, interventora 
- Sra. Marta Arxé, secretària accidental. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Camprodon i als membres de la 
comissió als efectes oportuns. 
 
Quart.- Encomanar al senyor Eudald Picas, que impulsi les accions derivades 
d’aquest acord i de convocar l'Ajuntament de Camprodon per celebrar les reunions 
que siguin necessàries. 
 
 

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 06.09.2016 Sol·licitud de subvenció al Pla únic d’obres i serveis de 

Catalunya 2016-2017, per al manteniment i conservació de la 
xarxa de senders Itinerànnia. 

 
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: 
 
Resolució de 16.08.2016 Aprovar l'expedient número 14/2016 de generació de crèdits 

per ingressos en la forma i contingut que es detalla. 
Resolució de 31.08.2016 Procedir a la liquidació dels costos corresponent al curs 2015-

2016 dels alumnes matriculats en els cursos d’iniciació a la 
música de P4 i P5 del municipi de Ripoll. 

Resolució de 31.08.2016 Procedir a la liquidació dels costos corresponent al curs 2015-
2016 dels alumnes matriculats en els cursos d’iniciació a la 
música de P4 i P5 del municipi de Sant Joan de les 
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Abadesses. 
Resolució de 31.08.2016 Procedir a la liquidació dels costos corresponent al curs 2015-

2016 dels alumnes matriculats en els cursos d’iniciació a la 
música de P4 i P5 del municipi de Ribes de Freser. 

Resolució de 05.09.2016 Requerir al CEINR per tal que ingressi a la Tresoreria del 
Consell Comarcal la quantitat corresponent a la diferència 
entre el cost de contractació d’un auxiliar administratiu i la 
subvenció atorgada pel SOC. 

Resolució de 05.09.2016 Requerir a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses per tal 
que ingressi a la Tresoreria del Consell Comarcal la quantitat 
corresponent a la diferència entre el cost de contractació de 
tres auxiliars administratius i la subvenció atorgada pel SOC. 

Resolució de 05.09.2016 Requerir a l’Ajuntament de Molló per tal que ingressi a la 
Tresoreria del Consell Comarcal la quantitat corresponent a la 
diferència entre el cost de contractació d’un auxiliar 
administratiu i la subvenció atorgada pel SOC. 

Resolució de 05.09.2016 Requerir a l’Ajuntament de Campdevànol per tal que ingressi 
a la Tresoreria del Consell Comarcal la quantitat corresponent 
a la diferència entre el cost de contractació de dos auxiliars 
administratius i la subvenció atorgada pel SOC. 

Resolució de 05.09.2016 Requerir a l’Ajuntament de Ripoll per tal que ingressi a la 
Tresoreria del Consell Comarcal la quantitat corresponent a la 
diferència entre el cost de contractació de dos auxiliars 
administratius i la subvenció atorgada pel SOC. 

Resolució de 05.09.2016 Requerir a l’Ajuntament de Queralbs per tal que ingressi a la 
Tresoreria del Consell Comarcal la quantitat corresponent a la 
diferència entre el cost de contractació d’un auxiliar 
administratiu i la subvenció atorgada pel SOC. 

Resolució de 05.09.2016 Requerir a l’Ajuntament de Gombrèn per tal que ingressi a la 
Tresoreria del Consell Comarcal la quantitat corresponent a la 
diferència entre el cost de contractació d’un auxiliar 
administratiu i la subvenció atorgada pel SOC. 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
10. PRECS I PREGUNTES 
 
No se’n formulen. 
 
-El gerent explica que avui s’ha realitzat l’obertura de pliques del contracte privat 
per a l’arrendament d’una parcel·la amb nau construïda per a garatge de camions i 
per a la implantació d’una futura planta de transferència a la comarca del Ripollès. 
El preu d’arrendament de sortida que estipulen els plecs és de 2.030 €/mes. Només 
ha licitat una sola empresa, Tractaments i serveis ambientals Vila, SL, que ha fet 
una oferta pel preu de 2.000 €/mes. 
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-El gerent explica que per encàrrec del president va fer gestions amb l’Agència de 
Residus de Catalunya, a fi de concertar una reunió pel tema de la denúncia del 
conveni de recollida d’escombraries de l’Ajuntament de Camprodon. Ahir es va 
celebrar aquesta reunió amb el senyor Simó, de l’Agència de Residus, el senyor 
Batchelli, de l’Ajuntament de Camprodon, i ell mateix. Va puntualitzar els costos a 
assumir per l'Ajuntament, d'entre els quals hi ha 3,12 persones, més el 50% de la 
persona que s'ocupa de la deixalleria de Camprodon.  
 
La reunió pretenia deixar clar que els números siguin comptabilitzats per tones o 
per kilòmetres, surten si fa o no fa i que el servei amb bilaterals és més barat. El 
que passa és que hi ha municipis que han reduït el servei i el número de 
contenidors. Van quedar amb el senyor Batchelli que abans del Ple havia de donar 
alguna resposta. Des del Consell se l’ha trucat i no ha contestat. 
 
Pren la paraula el vicepresident quart, senyor Josep Coma, que explica els següents 
temes: 
 
- Tema de la subvenció per a les actuacions de conservació i manteniment de la 
xarxa rural i veïnal dels camins de les comarques de muntanya: Tots els 
ajuntaments van donar resposta en el termini d’una setmana.  
 
- Agermanament amb el Conflent: Durant el mes d’octubre i novembre es faran 
jornades tècniques al Conflent per parlar de turisme i productes agroalimentaris. A 
Vilallonga es farà la Fira de la Trumfa, el dia 30 d’octubre. 
 
- S’està a punt d’adjudicar el contracte de manteniment informàtic: estan en fase de 
presentació de la documentació prèvia a l’adjudicació. Només es va presentar una 
empresa, TIC EMPRESA-GLOBAL SOLUTIONS BCN, SLU. Un cop s’adjudiqui 
el contracte es notificarà als ajuntaments i es farà una proposta de servei. 
 
- S’està treballant en la nova pàgina web del Consell Comarcal del Ripollès. 
 
- S’enviarà una carta oferint el servei de Recursos Humans i nòmines per al proper 
any 2017, als ajuntaments que no estan adherits. 
 
Pren la paraula el gerent i explica el següent: 
 
- Des del Consell Comarcal s’enviaran cartes pel tema de les franges de protecció. 
Som de les comarques que anem més endarrerits en aquesta qüestió. 
 
- S'ha rebut una carta del Departament de Benestar Social relativa a què ha tret una 
subvenció en temes d’emergència social, per pagar les factures d'aigua, gas i 
electricitat. Si els ajuntaments s'han fet càrrec directament aquests 
subministraments, la Generalitat els ho pagaria. Ara bé, només es pagaria l'aigua 
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perquè el gas i la llum s'ha fet a través del Consorci de Benestar Social del 
Ripollès. 
 
Seguidament, pren la paraula el vicepresident segon, senyor Miquel Rovira, que 
explica que demà a les 17 hores se celebrarà, al Consell Comarcal del Ripollès, una 
reunió del Consell Consultiu de la Gent Gran. En aquesta reunió se substituirà un 
membre. S’intentarà recuperar la celebració d'aquest tipus de reunions. 
 
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 
 
 


