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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 23/2016 
 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dilluns 12 de desembre de 2016 
Hora d’inici: 19:15 hores 
Hora d’acabament: 20:00 hores 
Règim de la sessió: Ordinària 
 
Assistents: President:  Sr. Joan Manso i Bosoms 
   
 Vicepresidents:  Sr. Eudald Picas i Mitjavila 
   Sra. Immaculada Constans i Ruiz 

(S’incorpora en el punt núm. 11) 
   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 
   
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Proposta de pròrroga del conveni interadministratiu per a la cooperació en 

matèria d’assistència jurídico administrativa i econòmico-financera dels 
municipis del Ripollès, subscrit entre XALOC i el Consell Comarcal del 
Ripollès. 

3. Proposta d’aprovació de l’addenda al conveni de cooperació educativa entre la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) i el Consell Comarcal 
del Ripollès per a la realització de pràctiques d’alumnes. 

4. Aprovació de la tramitació de l’expedient, del plec de clàusules administratives 
particulars i del plec de prescripcions tècniques que regulen la contractació 
mitjançant procediment obert amb un únic criteri d’adjudicació, el preu més 
baix, del servei de manteniment i de  revisió dels extintors, les mànegues 
d’aigua i les instal·lacions de detecció i extinció d’incendis de l’edifici del 
Consell Comarcal del Ripollès (C. Progrés, 22 de Ripoll) i del laboratori (C. 
Industria, 27 de Ripoll). 



 2 

5. Proposta de creació de la Comissió comarcal d’ensenyament. 
6. Donar compte de l’informe de la Diputació de Girona sobre l’obligatorietat de 

dur a terme una auditoria de comptes anuals 2016, dels consorcis adscrits al 
Consell Comarcal del Ripollès. 

7. Aprovació de factures i certificacions d’obres: 
7.1 Aprovació de factures. 
7.2 Ratificar decret d’aprovació de factures de 27 d’octubre de 2016. 
7.3 Ratificar decret d’aprovació de factures de 29 de novembre de 2016. 

8. Mocions d’urgència: 
8.1 Modificació de preus públic per a les activitats del projecte “Gaudeix tot 

l’any al Ripollès”. 
8.2 Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament 

de Territori i Sostenibilitat del Consell Comarcal del Ripollès per a la 
realització d’actuacions en la xarxa de camins. 

 
Control de l’Acció de Govern 

 
9. Donar compte dels decrets de Presidència. 
10. Donar compte de les resolucions de Gerència. 
11. Precs i preguntes. 
 
 
El president obre la sessió i es tracta el punt de l’ordre del dia. 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
S’acorda, per unanimitat dels assistents, aprovar l'acta de la sessió ordinària del dia 
15 de novembre de 2016, sense cap esmena. 
 
 
2. PROPOSTA DE PRÒRROGA DEL CONVENI INTERADMINISTRATIU 
PER A LA COOPERACIÓ EN MATÈRIA D’ASSISTÈNCIA JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA I ECONÒMICO-FINANCERA DELS MUNICIPIS DEL 
RIPOLLÈS, SUBSCRIT ENTRE XALOC I EL CONSELL COMARCAL 
DEL RIPOLLÈS 
 
Antecedents: 
 
En data 4 de juny de 2013, el consell Comarcal del Ripollès i la Xarxa Local de 
Municipis Gironins de la Diputació de Girona (XALOC) van subscriure un conveni 
per a la cooperació en matèria d’assistència jurídico administrativa i econòmico-
financera dels municipis del Ripollès. Mitjançant aquest conveni, el Consell 
Comarcal va traspassar a XALOC el servei d’assistència als municipis que en 
aquells àmbits venia prestant als municipis de la comarca, tot transferint el personal 
adscrit i cedint en ús un espai dintre de la seu del Consell Comarcal, per tal que 
XALOC pugui prestar els serveis amb la proximitat al territori necessària. 
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La clàusula cinquena del conveni de cooperació esmentat estableix la seva vigència 
fins al 31 de desembre de 2016, i preveu que podrà ser prorrogat de forma 
expressa, any a any, si cap de les parts no el denuncia amb tres mesos d’antelació, 
pel cap baix, a la data del seu venciment o a la de qualsevol de les seves 
pròrrogues.  
 
En relació amb el termini de vigència dels convenis, l’article 49.h).2º de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic, que ha entrat en vigor el 
passat dia 1 d’octubre de 2016, disposa que els convenis hauran de tenir una durada 
determinada, que no podrà ser superior als quatre anys (llevat que normativament 
es prevegi un termini superior), però que en qualsevol moment abans de la 
finalització d’aquest termini, els signataris del conveni poden acordar la seva 
pròrroga per un període de fins quatre anys addicionals o la seva extinció. Així 
mateix, la seva Disposició addicional vuitena preveu respecte dels convenis vigents 
subscrits per qualsevol Administració Pública o qualsevol dels seus organismes o 
entitats vinculats o dependents, que hauran d’adaptar-se al que preveu aquesta 
norma en el termini de tres anys, a comptar des de la seva entrada en vigència. 
 
Tenint en compte aquest marc legal, és de mutu interès de les parts prorrogar 
aquest conveni de cooperació per un any més, i que l’espai cedit en ús a Xaloc 
pugui ser utilitzat per aquest organisme de la forma més eficaç i eficient possible 
per a la prestació de serveis a la Comarca, de forma que també pugui ser utilitzat 
pel personal de l’Agència Tributària de Catalunya que Xaloc determini, derivat 
dels acords de col·laboració en l’àmbit tributari. 
 
Fonaments jurídics: 
 
- Article 57.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim 

local 
- Articles 47 i següents i DA 8a de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 

jurídic del Sector Públic, i supletòriament, els seus articles 143.2 i concordants. 
- Articles 108.3 i concordants de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 

de procediment de les administracions públiques de Catalunya 
- Article 9, apartat 16, dels Estatuts de Xaloc, que atribueix al Consell Rector la 

competència per aprovar convenis amb persones i entats, públiques o privades, i 
l’autorització i la disposició de despeses que se’n derivin.  

 
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, 
 



 4 

Per tot l'exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, 
acorda: 
 
Primer. Aprovar la pròrroga del conveni entre la Xarxa Local de Municipis 
(XALOC) i el Consell Comarcal del Ripollès per a la cooperació en matèria 
d’assistència jurídico administrativa i econòmico financera dels municipis del 
Ripollès, la qual és del contingut literal següent:  
 
“PRÒRROGA DEL CONVENI ENTRE LA XARXA LOCAL DE MUNICIPIS (XALOC) I EL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A LA COOPERACIÓ EN MATÈRIA 
D’ASSISTÈNCIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA I ECONÒMICO FINANCERA DELS 
MUNICIPIS DEL RIPOLLÈS 
  
..........................., el ... de.................... de 2016. 
 
REUNITS: 
 
D’una part, la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (per acrònim XALOC), 
representada pel senyor Jordi Camps i Vicente, president delegat de l’organisme, assistit pel Secretari 
General de la Diputació de Girona, senyor Jordi Batllori i Nouvilas. 
 
D’altra part, el Consell Comarcal del Ripollès, representat pel senyor Joan Manso i Bosoms, president 
d’aquesta corporació, assistit per la Secretària accidental de la corporació, senyora Marta Arxé i 
Llagostera. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la qualitat amb què cadascú intervé, així com capacitat legal 
suficient per a l’atorgament d’aquest Conveni. 
 
 
ANTECEDENTS 
 
1. En data 4 de juny de 2013, el Consell Comarcal del Ripollès i la Xarxa Local de Municipis Gironins 
de la Diputació de Girona (XALOC) van subscriure un conveni per a la cooperació en matèria 
d’assistència jurídico administrativa i econòmico-financera dels municipis del Ripollès. Mitjançant 
aquest conveni, el Consell Comarcal va traspassar a XALOC el servei d’assistència als municipis que 
en aquells àmbits venia prestant als municipis de la comarca, tot transferint el personal adscrit i cedint 
en ús un espai dintre de la seu del Consell Comarcal, per tal que XALOC pogués prestar els serveis 
amb la proximitat al territori necessària. 
 
2. La clàusula cinquena del conveni de cooperació esmentat estableix la seva vigència fins al 31 de 
desembre de 2016  i preveu que podrà ser prorrogat de forma expressa, any a any, si cap de les parts 
no el denuncia amb tres mesos d’antelació, pel cap baix, a la data del seu venciment o a la de qualsevol 
de les seves pròrrogues.  
 
En relació amb el termini de vigència dels convenis, l’article 49.h).2º de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del Sector Públic, que ha entrat en vigor el passat dia 1 d’octubre de 2016, disposa que 
els convenis hauran de tenir una durada determinada, que no podrà ser superior als quatre anys (llevat 
que normativament es prevegi un termini superior), però que en qualsevol moment abans de la 
finalització d’aquest termini, els signataris del conveni poden acordar unànimement la seva pròrroga 
per un període de fins quatre anys addicionals o la seva extinció. Així mateix, la seva Disposició 
addicional vuitena preveu respecte dels convenis vigents subscrits per qualsevol Administració Pública 
o qualsevol dels seus organismes o entitats vinculats o dependents, que hauran d’adaptar-se al que 
preveu aquesta norma en el termini de tres anys, a comptar des de la seva entrada en vigència. 
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Tenint en compte aquest marc legal, és de mutu interès de les parts prorrogar aquest conveni de 
cooperació per un any més.  
 
En virtut de l’anterior, les institucions signants formalitzen la pròrroga del conveni, d’acord amb els 
següents 
 
CLÀUSULES 
 
Primera.- Prorrogar la vigència del conveni interadministratiu per a la cooperació en matèria 
d’assistència jurídico administrativa i econòmico financera dels municipis del Ripollès, subscrit entre 
la Xarxa Local de Municipis Gironins de la Diputació de Girona (XALOC) i el Consell Comarcal del 
Ripollès, per un (1) any més, és a dir, des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2017. 
 
Segona.- L’espai cedit en ús a Xaloc podrà ser utilitzat per aquest organisme de la forma més eficaç i 
eficient possible per a la prestació de serveis a la Comarca, de forma que també pugui ser utilitzat pel 
personal de l’Agència Tributària de Catalunya que Xaloc determini, derivat dels acords de 
col∙laboració en l’àmbit tributari. 
 
I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc 
i data indicats a l’encapçalament.” 
 
Segon. Prorrogar la vigència del conveni interadministratiu per a la cooperació en 
matèria d’assistència jurídico administrativa i econòmico financera dels municipis 
del Ripollès, subscrit entre la Xarxa Local de Municipis Gironins de la Diputació 
de Girona (XALOC) i el Consell Comarcal del Ripollès, per un 1 any més, és a dir, 
des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2017. 
 
Tercer. L’espai cedit en ús a Xaloc podrà ser utilitzat per aquest organisme de la 
forma més eficaç i eficient possible per a la prestació de serveis a la Comarca, de 
forma que també pugui ser utilitzat pel personal de l’Agència Tributària de 
Catalunya que Xaloc determini, derivat dels acords de col·laboració en l’àmbit 
tributari. 
 
Quart.  Publicar la pròrroga del conveni als efectes oportuns. 
 
Cinquè. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès i al Departament 
de Governació de la Generalitat de Catalunya. 
 
El president explica que s’ha canviat el gerent de XALOC i la seva negociació 
requereix de més temps, però per tal de no deixar el servei desatès, es prorroga 
aquest conveni pel termini d’un any. 
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3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ADDENDA AL CONVENI DE 
COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) I EL CONSELL COMARCAL DEL 
RIPOLLÈS PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES D’ALUMNES 
 
Per acord del Consell de Govern de data 23 de novembre de 2007, es va aprovar el 
contingut del conveni de cooperació educativa entre la UNED i el Consell 
Comarcal del Ripollès per a la realització de pràctiques d’alumnes. 
 
La Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de 
modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament civil (BOE del 17); i 
la Llei 26/2015, de 28 de juliol de modificació del sistema de protecció a la 
infància i a l’adolescència, estableixen que "serà requisit per a l'accés i exercici a 
les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, el 
no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i 
indemnitat sexual, que inclou l’agressió i abús sexual, assetjament sexual, 
exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de 
menors, així com per tracta d’éssers humans ". Per tal de donar compliment a 
aquesta disposició, qui pretengui l'accés a aquestes professions, oficis o activitats 
haurà d'acreditar l'absència d'antecedents mitjançant l'aportació d'una certificació 
negativa del Registre Central de delinqüents sexuals. 
 
Donat que aquest, pot ser el cas dels estudiants de la UNED que realitzin 
pràctiques en centres, entitats o empreses que impliquin contacte habitual amb 
menors, la Universitat ha comunicat a aquesta corporació que el conveni signat en 
data 13 de desembre de 2007, per a la realització de pràctiques d’alumnes, ha 
d’incloure una clàusula o addenda on s'indiqui que correspondrà als estudiants que 
realitzin pràctiques (curriculars o extra curriculars) que impliquin contacte amb 
menors, l'aportació d'una certificació negativa del Registre Central de delinqüents 
sexuals directament a aquestes entitats; amb l'advertiment que en el cas que no es 
aportés, no podran realitzar les pràctiques. Així mateix, s'ha d'informar per al 
supòsit d'estudiants d'origen estranger o que tinguessin una altra nacionalitat, que 
hauran d'aportar, a més, certificació negativa de condemnes penals expedit per les 
autoritats del seu país d'origen o d'on siguin nacionals (art. 9.3 del Reial Decret 
1110/2015, de 11 de desembre, pel qual es regula el Registre central de 
Delinqüents Sexuals). 
 
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, 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: 
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Primer. Aprovar l’addenda al conveni de cooperació educativa entre la UNED i el 
Consell Comarcal del Ripollès per a la realització de pràctiques d’alumnes, la qual 
és del contingut literal següent: 
 
“ANNEX 
 
ACORD SOBRE CERTIFICACIÓ NEGATIVA DE DELICTES SEXUALS 

 
La Llei 26/2015, de 28 de juliol de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència 
(BOE del 29) estableix com a requisit per a l’accés i exercici a les professions, oficis i activitats que 
impliquin contacte habitual amb menors, el no haver estat condemnat per sentència ferma per algun 
delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. 
 
Atès que la UNED ha subscrit conveni amb aquesta institució i als efectes del compliment de l’article 
13.5 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol de modificació del sistema de protecció a la infància i 
l’adolescència (BOE del 29), s’acorda que els estudiants de la UNED que siguin admesos per a la 
realització de pràctiques en aquesta institució que impliquin contacte habitual amb menors, han 
d’aportar a aquesta entitat, amb caràcter previ al seu desenvolupament, un certificat individual 
negativa del Registre Central de delinqüents sexuals de no haver estat condemnat per sentència ferma 
per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. En cas que l’estudiant no compleixi aquest 
requisit, no podrà realitzar les pràctiques en aquesta entitat i serà comunicat aquest fet a la Universitat 
per al seu coneixement. 

 
En el supòsit d’estudiants d’origen estranger o amb una altra nacionalitat hauran d’aportar a més 
certificació negativa de condemnes penals expedit per les autoritats del seu país d’origen o d'on siguin 
nacionals. 
 
En prova de conformitat, el signen per duplicat, a Salt el dia 10 de novembre de 2016.” 
 
Segon. Comunicar aquest acord a la UNED, juntament amb l’addenda del conveni 
per a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. 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 l’addenda del 
conveni. 
 
Quart. Donar compte d'aquest acord a l’àrea de Serveis a les Persones, als efectes 
oportuns. 
 
 
4. APROVACIÓ DE LA TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT, DEL PLEC DE 
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DEL PLEC DE 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGULEN LA CONTRACTACIÓ 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB UN ÚNIC CRITERI 
D’ADJUDICACIÓ, EL PREU MÉS BAIX, DEL SERVEI DE 
MANTENIMENT I DE  REVISIÓ DELS EXTINTORS, LES MÀNEGUES 
D’AIGUA I LES INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I EXTINCIÓ 
D’INCENDIS DE L’EDIFICI DEL CONSELL COMARCAL DEL 
RIPOLLÈS (C. PROGRÉS 22 DE RIPOLL) I DEL LABORATORI (C. 
INDÚSTRIA, 27 DE RIPOLL) 
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En data 8 de novembre de 2016, la cap de l’àrea de Territori i Sostenibilitat, 
juntament amb l’enginyer industrial dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del 
Ripollès, han emès un informe sobre la necessitat de contractar el servei de 
manteniment i de revisió dels extintors i les mànegues d’aigua de l’edifici del 
Consell Comarcal del Ripollès i del laboratori. 
 
L’objecte del contracte és la definició de les prestacions del servei de manteniment 
preventiu dels extintors i les mànegues d’aigua del Consell Comarcal del Ripollès i 
el laboratori d’aigües, segons el Real Decret 1942/93, de 5 de novembre de 1993, 
pel que s’aprova el Reglament de Protecció contra incendis (BOE, 298 de 14 de 
desembre de 1993). 
 
El programa de manteniment a realitzar serà el descrit en la taula II del Real Decret 
1942/93, de 5 de novembre. 
 
Vist el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques que 
regulen la contractació mitjançant procediment obert amb únic criteri 
d’adjudicació, el preu més baix,  del servei de manteniment i de revisió dels 
extintors, les mànegues d’aigua i les instal·lacions de detecció i extinció d’incendis 
de l’edifici del Consell Comarcal del Ripollès (C. Progrés 22 de Ripoll) i del 
laboratori (C. Indústria, 27 de Ripoll); 
 
Vistos els informes favorables de la Secretaria i de la Intervenció. 
 
Atès que per dur a terme aquesta inversió s’ha de procedir a la tramitació i 
resolució de l’expedient de contractació corresponent, amb l’aprovació del plec de 
clàusules administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques i de la 
despesa corresponent, sense major demora que la que imposa la tramitació de 
l’expedient; 
 
Ateses les competències en matèria de contractació decauen en el Consell de 
Govern per delegació de l’acord de Ple de data 8 de setembre de 2015, i publicades 
al BOP de Girona número 186, de 25 de setembre de 2015; 
 
Per tot l'exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, 
acorda: 
 
Primer. Aprovar la tramitació de l’expedient de contractació i el procediment 
d’adjudicació per procediment obert amb únic criteri d’adjudicació, el preu més 
baix, del contracte del servei de manteniment i de revisió dels extintors, les 
mànegues d’aigua i les instal·lacions de detecció i extinció d’incendis de l’edifici 
del Consell Comarcal del Ripollès (C. Progrés 22 de Ripoll) i del laboratori (C. 
Indústria, 27 de Ripoll). 
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Segon. Aprovar el Plec de clàusules econòmiques administratives i el plec de 
prescripcions tècniques del procediment obert amb únic criteri d’adjudicació, el 
preu més baix, del contracte del servei de manteniment i de revisió dels extintors, 
les mànegues d’aigua i les instal·lacions de detecció i extinció d’incendis de 
l’edifici del Consell Comarcal del Ripollès (C. Progrés 22 de Ripoll) i del 
laboratori (C. Indústria, 27 de Ripoll). 
 
Tercer. Autoritzar la despesa  de 970,20 €, IVA exclòs, més 203,74 € corresponent 
al 21 % d’IVA, resultant un import total de 1.173,94 €/any (MIL CENT 
SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS), IVA inclòs, 
per a l’exercici 2017. 
 
Quart. Adoptar el compromís de consignar dotació pressupostària suficient en el 
pressupost de les properes anualitats, per fer front a la resta del contracte. 
 
Cinquè. Convocar el procediment obert amb únic criteri d’adjudicació, el preu més 
baix, del servei de manteniment i de revisió dels extintors, les mànegues d’aigua i 
les instal·lacions de detecció i extinció d’incendis de l’edifici del Consell Comarcal 
del Ripollès (C. Progrés 22 de Ripoll) i del laboratori (C. Indústria, 27 de Ripoll), 
mitjançant anunci de licitació en el BOP de Girona, pel termini de 15 dies naturals 
comptadors des de l’endemà de la publicació en aquest butlletí. 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. Les resolucions anteriors estan sotmeses a l’informe de la Intervenció del 
Consell Comarcal sobre disponibilitat pressupostària. 
 
 
5. PROPOSTA DE CREACIÓ DE LA COMISSIÓ COMARCAL 
D’ENSENYAMENT 
 
El Decret 219/1989, d’1 d’agost, de delegació de competències de la Generalitat a 
les comarques en matèria d’ensenyament, va delegar al Consell Comarcal del 
Ripollès la gestió del transport escolar col·lectiu i els ajuts individuals de 
desplaçament, així com al gestió de beques i ajuts de menjador, la programació, 
l’establiment i la gestió dels menjadors dels centres escolars públics. 
 
Per a l’efectivitat d’aquesta delegació, que té caràcter indefinit, l’article 8 d’aquest 
Decret exigeix la formalització d’un conveni individualitzat amb cada comarca. 
 
Des de fa molts anys existia la Coordinadora Comarcal d’Educació, que es reunia 
amb una certa periodicitat per abordar diverses qüestions relacionades amb els 
serveis de menjador i transport escolar. 
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L’equip de Govern del Consell Comarcal creu convenient crear un òrgan de 
naturalesa consultiva, deliberant i de coordinació, en matèria d’ensenyament, que 
substitueixi aquell ens.  
 
Correspon al Consell de Govern, per delegació, la competència de totes les 
matèries de competència plenària que, de conformitat amb la legislació vigent 
siguin delegables i no hagin estat delegades expressament a qualsevol altre òrgan, 
de conformitat amb l’acord adoptat pel Ple del Consell Comarcal en la seva sessió 
de data 8 de setembre de 2015, publicat al BOP núm. 186, de 25 de setembre de 
2015. 
 
Per tot l'exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, 
acorda: 
 
Primer.- Crear la Comissió comarcal d’ensenyament, la qual estarà integrada pels 
membres següents: 
 

- Presidència: Senyora Dolors Cambras i Saqués, consellera delegada de la 
subàrea d’ensenyament del Consell Comarcal. 

- Directors/es dels següents  centres escolars de la comarca del Ripollès o 
persona en la qual deleguin: 

 Escola Pirineu de Campdevànol 
 Escola Doctor Robert de Camprodon 
 IES Germans Vila Riera de Camprodon 
 Escola Les Moreres de Llanars 
 Escola L'Esquirol d’Ogassa 
 Escola Núria Morer i Pi de Planoles 
 Institut Joan Triadú de Ribes de Freser 
 Escola Mare de Déu de Núria de Ribes de Freser 
 CEE Ramon Suriñach de Ripoll 
 Escola Tomàs Raguer de Ripoll 
 Escola Salesiana Santa Maria de Ripoll 
 Escola Vedruna de Ripoll 
 Escola Joan Maragall de Ripoll 
 IES Abat Oliba de Ripoll 
 Institut i Escola Sant Joan de les Abadesses 
 Escola Els Pinets de Sant Pau de Segúries 
 Escola Vallfogona del Ripollès 
 Escola La Daina de Vilallonga de Ter 

 
- Regidors/es d’ensenyament dels ajuntaments dels municipis de la comarca. 
- 1 membre designat pel Servei Educatiu del Ripollès 
- 1 membre designat pel Grup de Mestres. 
- 1 membre de la subàrea d’ensenyament del Consell Comarcal, que exercirà 

de secretari/ària. 
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A petició d’algun dels membres de la comissió, puntualment, es podran convocar a 
representants d’altres centres formatius de la comarca i a altres agents i 
associacions d’àmbit comarcal per tal de fer front a qüestions d’índole diversa en 
matèria d’ensenyament. 
 
Segon.- Les funcions de la Comissió comarcal d’ensenyament seran les següents: 
 

- Constituirà una plataforma de comunicació i debat entre el Consell 
Comarcal del Ripollès, els centres escolars de la comarca, el Servei 
Educatiu del Ripollès i els ajuntaments de la comarca. 

 
- L’objecte de les reunions de la Comissió seran les matèries competència del 

Consell Comarcal en matèria de transport i menjador escolar (ajuts de 
menjador i gratuïtats, rutes i horaris del transport escolar, organització 
d’activitats, etc). 

 
- Comunicació i lliurament als centres educatius de les bases per a 

l’atorgament dels ajuts de menjador escolar i s’informarà sobre qüestions 
relacionades amb aquesta matèria. 

 
- Debat d’altres qüestions en matèria d’ensenyament que es considerin 

d’interès pels membres de la Comissió. 
 
Tercer.- La Comissió comarcal d’ensenyament es reunirà com a mínim 2 cops 
l’any, preferiblement coincidint amb l’inici i la fi del curs escolar. La convocatòria, 
que s’haurà de fer amb una antelació d’una setmana, correspondrà a la presidència 
de la Comissió, que també fixarà l’ordre del dia. Les reunions es faran a la seu del 
Consell Comarcal. De cada reunió s’aixecarà la corresponent acta. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord a tots els centres escolars,  ajuntaments, al Servei 
Educatiu del Ripollès  i al Grup de Mestres del Ripollès per tal que, abans del 30 de 
desembre de 2016, comuniquin al Consell Comarcal la persona que designen per 
formar part de la Comissió, així com el/la substitut/a d’aquella.  
 
El president explica que aquest Comissió té com a objectiu mantenir el contacte 
amb les escoles durant l’any lectiu. 
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6. DONAR COMPTE DE L'INFORME DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
SOBRE L’OBLIGATORIETAT DE DUR A TERME UNA AUDITORIA DE 
COMPTES ANUALS 2016, DELS CONSORCIS ADSCRITS AL CONSELL 
COMARCAL DEL RIPOLLES 
 
Es dóna compte al Consell de Govern de l'informe del cap dels Serveis Jurídics de 
la Diputació de Girona, de data 14 de novembre de 2016, el qual és del contingut 
literal següent: 
 
"INFORME 
 
Vista la sol∙licitud formulada pel Sr. President del  Consell Comarcal del Ripollès, mitjançant el que es 
demana informe en relació a la obligatorietat de dur a terme una auditoria de comptes anuals 2016 
dels consorcis adscrits al Consell Comarcal, hem d’informar: 
 
A partir de la modificació introduïda per la Disposició Final Segona de la Llei 27/2013 de 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, els consorcis passen a ser ens instrumentals 
que s’han d’adscriure a una Administració Pública. 
 
Aquesta Disposició Final  Segona va afegir la nova Disposició addicional vintena  de la Llei 30/1992 
de 26 de novembre de RJAPiPAC , que en el seu apartat 4 , estableix :  
 
“4 . Los consorcios estarán sujetos al régimen de presupuestación , contabilidad y control de la 
Administración pública a la que estén adscritos , sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley 
Orgánica 2 / 2012 , de 27 de abril , de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera . En todo 
caso , se llevará a cabo una auditoría de las cuentas anuales que será responsabilidad del órgano de 
control de la Administración a la que se haya adscrito el consorcio . Los consorcios deberán formar 
parte de los presupuestos e incluirse en la cuenta general de la Administración pública de 
adscripción.” 
 
Per altra part , l’article 2 de mateixa Llei 27/2013 de RSAL, modifica l’article 213 del Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals (Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març) que queda redactat 
amb els següents termes: 
 
“Artículo 213. Control interno.  
Se ejercerán en las Entidades Locales con la extensión y efectos que se determina en los artículos 
siguientes las funciones de control interno respecto de su gestión económica, de los organismos 
autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes, en sus modalidades de función 
interventora, función de control financiero, incluida la auditoría de cuentas de las entidades que se 
determinen reglamentariamente, y función de control de la eficacia. 
A propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Gobierno establecerá las 
normas sobre los procedimientos de control, metodología de aplicación, criterios de actuación, 
derechos y deberes del personal controlador y destinatarios de los informes de control, que se deberán 
seguir en el desarrollo de las funciones de control indicadas en el apartado anterior. 
Los órganos interventores de las Entidades Locales remitirán con carácter anual a la Intervención 
General de la Administración del Estado un informe resumen de los resultados de los citados controles 
desarrollados en cada ejercicio, en el plazo y con el contenido que se regulen en las normas indicadas 
en el párrafo anterior.” 
 
Així les coses, hem de convenir que la obligatorietat de dur a terme anualment una auditoria de 
comptes dels consorcis adscrits, neix amb l’entrada en vigor de la Llei 27/2013 de Racionalització i 
Sostenibilitat de l’Administració Local que es va produir el 31 de desembre de 2013. 
 
La Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic, és una llei destinada a regular els principis 
d’actuació i funcionament del sector públic  espanyol. 
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L’article 122 de la esmentada Llei estableix: 
“Artículo 122. Régimen presupuestario, de contabilidad, control económico-financiero y patrimonial  
1. Los consorcios estarán sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control de la 
Administración Pública a la que estén adscritos, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril (RCL 2012, 607) . 
2. A efectos de determinar la financiación por parte de las Administraciones consorciadas, se tendrán 
en cuenta tanto los compromisos estatutarios o convencionales existentes como la financiación real, 
mediante el análisis de los desembolsos efectivos de todas las aportaciones realizadas. 
3. En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de las cuentas anuales que será responsabilidad del 
órgano de control de la Administración a la que se haya adscrito el consorcio. 
4. Los consorcios deberán formar parte de los presupuestos e incluirse en la cuenta general de la 
Administración Pública de adscripción. 
5. Los consorcios se regirán por las normas patrimoniales de la Administración Pública a la que estén 
adscritos.” 
 
Aquest precepte, que també resulta d’aplicació a les Entitats Locals  tal i com es desprèn de la 
disposició  addicional catorzena de la mateixa Llei,  no suposa per als consorcis adscrits a les 
Corporacions Locals cap novetat normativa, en tant que l’auditoria anual de comptes dels consorcis en 
l ‘àmbit de l’Administració Local  constitueix una obligació des de l’entrada en vigor de la Llei 
27/2013, com hem justificat anteriorment. 
 
En definitiva doncs, a criteri d’aquest Servei Jurídic la Intervenció de Fons del Consell Comarcal del 
Ripollès haurà de dur a terme una auditoria de comptes dels consorcis adscrits al mateix de l’exercici 
2016, de conformitat amb el que estableixen l’article 213 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals 
(DL 2/2004) , la Disposició addicional vintena  de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de RJAPiPAC , i 
l’article 122.3 de la Llei 40/2015.” 
 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
7. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
7.1. 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, 
 
Per tot l'exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, 
acorda: 
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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) 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
25.11.2016 

ADO 980,77 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
24.11.2016 

ADO 952,46 

MARC NAVARRO MOYA 
Menjador escoles rurals, mes de 
novembre 

ADO 7.552,55 

HOSTELERIA DE 
SERVICIOS COLECTIVOS, 
SA 

Menjador escolar Mare de Déu de 
Núria, mes d’octubre 

ADO 4.778,32 

HOSTELERIA DE 
SERVICIOS COLECTIVOS, 
SA 

Monitoratge Mare de Déu de Núria, 
mes d’octubre 

ADO 2.338,15 

VIGFA RESIDUS,SL Recollida RSU, mes d’octubre ADO 117.351,15 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida selectiva mes d’octubre ADO 22.327,78 

VIGFA RESIDUS,SL Recollida poda Ribes mes d’octubre ADO 382,61 

CONSORCI GESTIÓ 
RESIDUS URBANS  
CC OSONA 

Cànon/taxa abocament Orís, mes 
d’octubre 

ADO 53.253,76 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Reforç demanda Ripoll-Camprodon, 
mes d’octubre  

ADO 1.220,85 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Reforç demanda Ripoll-Camprodon, 
mes d’octubre  

ADO 1.557,60 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
2.11.2016 

ADO 843,13 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
8.11.2016 

ADO 906,84 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
10.11.2016 

ADO 942,23 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
16.11.2016 

ADO 931,22 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Ripoll, mes 
d’octubre 

ADO 40.868,28 

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

ADO 14.081,65 
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Proveïdor Concepte Indicador 
Import Euros 
(IVA inclòs) 

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

ADO 3.749,31 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Planoles, mes 
d’octubre 

ADO 1.028,80 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Toses, mes 
d’octubre 

ADO 596,75 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Núria, mes 
d’octubre 

ADO 2.764,49 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Setcases, mes 
d’octubre 

ADO 729,74 

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

ADO 9.610,96 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Camprodon, 
mes d’octubre 

ADO 7.429,62 

ASSA HIDRÀULICA I 
ELECTRICITAT, SL 

Subministrament i instal·lació 
bombes submergibles EDARS 
Ripollès 

O 81.222,21 

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

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-12, mes de novembre O 2.110,30 

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

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-14, mes de novembre O 2.505,92 

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

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

O 7.933,40 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-11, mes de novembre O 8.765,48 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-15, mes de novembre O 2.802,06 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-18, mes de novembre O 2.627,10 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS S.A. - 
TEISA 

TEC L-1 mes de novembre O 4.210,23 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS S.A. - 
TEISA 

TEC L-2 mes de novembre O 5.166,52 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 

TEC L-3 mes de novembre O 4.993,07 
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Proveïdor Concepte Indicador 
Import Euros 
(IVA inclòs) 

INTERURBANOS S.A. - 
TEISA 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS S.A. - 
TEISA 

TEC L-5 mes de novembre O 2.581,24 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS S.A. - 
TEISA 

TEC L-7 mes de novembre O 2.108,16 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS S.A. - 
TEISA 

TEC L-8 mes de novembre O 4.613,70 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS S.A. - 
TEISA 

TEC L-9 mes de novembre O 3.758,55 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS S.A. - 
TEISA 

TEC L-17 mes de novembre O 2.843,79 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
23.11.2016 

ADO 935,94 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
30.11.2016 

ADO 972,91 

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

CREU ROJA ESPAÑOLA TEC L-19, mes de novembre O 1.978,40 

BERNARDINO 
LLONGARRIU 

TEC L-4, mes d’octubre O 2.196,89 

TIC EMPRESA GLOBAL 
Manteniment informàtic, mes 
d’octubre 

O 3.176,25 

 
Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a 
l’efecte corresponent. 
 
 
7.2. RATIFICAR DECRET D’APROVACIÓ DE FACTURES DE 27 
D’OCTUBRE DE 2016 
 
Vist el Decret de Presidència de data 27 d’octubre 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; 
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Vist que l'acord del plenari del Consell Comarcal, adoptat en la sessió de 8 de 
setembre de 2015 (BOP núm. 186 de 25-09-2015), conjuntament amb el Decret de 
Presidència de data 3 de setembre de 2015 (BOP núm. 186 de 25-09-2015), va 
delegar al Consell de Govern la competència per autoritzar, disposar i reconèixer 
obligacions que esdevinguin de contractacions d’import superior a 50.000 euros, 
IVA inclòs, 
 
Per tot l'exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, 
acorda: 
 
Primer. Ratificar el decret de Presidència de data 27 d’octubre 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) 

ASSOCIACIÓ ATENEU 
DE LA MÚSICA I LES 
ARTS DEL RIPOLLÈS 

Gestió Escola Comarcal de Música, 
mes d’octubre 

O 10.482,25 

 
Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a 
l’efecte corresponent. 
 
 
7.3. RATIFICAR DECRET D’APROVACIÓ DE FACTURES DE 29 DE 
NOVEMBRE DE 2016 
 
Vist el Decret de Presidència de data 29 de novembre 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 29 de novembre de 2016 sobre 
l’autorització, la disposició i/o el reconeixement de les despeses que es detallen tot 



 18 

seguit, amb càrrec a les diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses 
del pressupost vigent: 
 

Proveïdor Concepte Indicador 
Import Euros 
(IVA inclòs) 

ASSOCIACIÓ ATENEU 
DE LA MÚSICA I LES 
ARTS DEL RIPOLLÈS 

Gestió Escola Comarcal de Música, 
mes de novembre 

O 10.482,25 

 
Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a 
l’efecte corresponent. 
 
8. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
Per unanimitat dels presents s’acorda aprovar la urgència i tractar les propostes 
següents: 
 
8.1. MODIFICACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER A LES ACTIVITATS DEL 
PROJECTE "GAUDEIX TOT L'ANY AL RIPOLLÈS". 
 
Vista la proposta de modificació de preus públics per a les activitats del projecte 
"Gaudeix tot l'any al Ripollès" destinat als joves de la comarca del Ripollès que hi 
vulguin participar; 
 
De conformitat amb allò que determina l’article 3.1 de l’Ordenança General 
de preus públics d’aquesta Entitat,  i emès l’informe acreditatiu de cobrir-
se com a mínim els costos del servei o de l’activitat a prestar, de 
conformitat amb allò que determina l’article 44 del RDL 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprovà el Text refós de la llei reguladora de les hisendes 
locals; 
 
Ateses les competències en matèria de contractació decauen en el Consell de 
Govern per delegació de l’acord de Ple de data 8 de setembre de 2015, i publicades 
al BOP de Girona número 186, de 25 de setembre de 2015; 
 
Per tot l'exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, 
acorda: 
 
Primer. Establir el preus públics següents: 
 

ACTIVITAT PREU PÚBLIC SENSE IVA 
Barcelona 20,00 € 
Port Aventura 25,00 € 
Parc aquàtic 20,00 € 
Platja 25,00 € 
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Segon. Aquests preus públics entraran en vigor, si no es formulen 
reclamacions, un cop transcorreguts vint dies hàbils des de l’endemà de la 
seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona. En altre cas 
entrarà en vigor des del dia següent a l’aprovació i publicació definitiva. 
 
Tercer.  Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i Tresoreria a l’efecte 
oportú. 
 
 
8.2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DEL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A LA REALITZACIÓ 
D’ACTUACIONS EN LA XARXA DE CAMINS. 
 
L’article 2 de la Llei 2/1983, de 9 de març, d’alta muntanya, declara el Ripollès, 
entre d’altres, com a comarca de muntanya. En la normativa dictada en 
desplegament d’aquesta Llei, s’especifica que correspon al Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques, avui Departament de Territori i Sostenibilitat, la 
competència en matèria de muntanya.  
 
Les xarxes viàries dels municipis que integren les comarques de muntanya, per raó 
de la seves característiques altitudinals i orogràfiques, es veuen sovint afectades per 
les nevades i altres fenòmens meteorològics, especialment els que es produeixen 
durant l’estació hivernal. Per aquesta raó, els camins i les altres vies de 
comunicació d’aquestes àrees solen deteriorar-se en excés, i, a més, queden sovint 
obstaculitzades a causa de la neu o les esllavissades, fins al punt que hi resulta 
impossible el trànsit normal de persones i de vehicles. És per això que el 
Departament de Territori i Sostenibilitat ha previst l’establiment d’una política de 
subvencions per atendre les circumstàncies específiques que concorren en aquests 
territoris. 
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat, en el marc de les seves competències 
sectorials sobre comarques de muntanya i la xarxa viària, té un gran interès a 
col·laborar amb els consells comarcals de les comarques de muntanya per tal de 
facilitar la realització d’actuacions extraordinàries en els camins més deteriorats. 
Amb aquestes actuacions es persegueix el manteniment i conservació, i, en 
definitiva, la viabilitat d’aquests camins al llarg de l’any.  
 
La finalitat d’aquest Conveni de col·laboració és, doncs, impulsar les actuacions 
que el Consell Comarcal del Ripollès ha de portar a terme en la xarxa de camins 
municipals rurals. En el marc d’aquest conveni el Departament de Territori i 
Sostenibilitat es compromet a portar a terme una aportació econòmica de 97.000 €, 
destinada a finançar l’import de la realització de les actuacions de condicionament 
dels camins, que es descriuen en la clàusula segona. 
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La determinació d’aquesta quantia es fa en proporció al nombre de quilòmetres de 
xarxa estructurant que cada consell comarcal de muntanya gestiona. 
 
Tots els municipis de la comarca han autoritzat el Consell Comarcal del Ripollès a 
contractar el subministrament del formigó necessari per dur a terme les obres de 
reparació, manteniment i conservació dels camins  i han cedit al Consell Comarcal 
el crèdit corresponent al pressupsot d’execució d’aquestes obres. 
 
El Consell de Govern és l’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest conveni per 
la delegació acordada 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 de col·laboració entre el Departament de Territori i 
Sostenibilitat i el Consell Comarcal del Ripollès per a la realització d’actuacions en 
la xarxa de camins durant el 2017, el qual és del contingut literal següent: 
 
“Conveni de col∙laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Consell Comarcal del 
Ripollès per a la realització d’actuacions en la xarxa de camins. 
 
Tremp, 15 de desembre de 2016 
 
REUNITS 
 
D’una banda, el senyor Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat, que intervé en nom i 
representació del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb 
el que determina l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i 
règim jurídic de la l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i d’acord amb el Decret 3/2016, de 
13 de gener, pel qual es nomenen el vicepresident del Govern, els consellers i conselleres dels 
departaments de la Generalitat de Catalunya i el secretari del Govern. 
 
I d’una altra, el senyor Joan Manso i Bosoms, president del Consell Comarcal del Ripollès, el qual 
actua en virtut de les atribucions que li confereix l’article 13.1 del Text refós de la Llei d’organització 
comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2013, de 4 de novembre. 
 
Les parts es reconeixen mútuament, en la qualitat en què intervenen, la capacitat per a la signatura 
d’aquest Conveni, i, a aquest efecte, 
 
EXPOSEN 
 
I. L’article 2 de la Llei 2/1983, de 9 de març, d’alta muntanya, defineix les comarques de muntanya i 
declara com a tals l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Pallars 
Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès, el Solsonès i Era Val d’Aran en la integritat del seu territori. En la 
normativa dictada en desplegament d’aquesta Llei, s’especifica que correspon al Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques, avui Departament de Territori i Sostenibilitat, la competència en 
matèria de muntanya. Així mateix, aquestes normes han previst l’establiment d’una política de 
subvencions destinada principalment a les finalitats que s’expressen en els apartats següents d’aquesta 
exposició, ateses les circumstàncies específiques que concorren en aquests territoris.  
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II. En efecte, les xarxes viàries dels municipis que integren les comarques de muntanya, per raó de la 
seves característiques altitudinals i orogràfiques, es veuen sovint afectades per les nevades i altres 
fenòmens meteorològics, especialment els que es produeixen durant l’estació hivernal. Per aquesta raó, 
els camins i les altres vies de comunicació d’aquestes àrees solen deteriorar-se en excés, i, a més, 
queden sovint obstaculitzades a causa de la neu o les esllavissades, fins al punt que hi resulta 
impossible el trànsit normal de persones i de vehicles. 
 
III. Que el Departament de Territori i Sostenibilitat, en el marc de les seves competències sectorials 
sobre comarques de muntanya i la xarxa viària, té un gran interès a col∙laborar amb els consells 
comarcals de les comarques de muntanya per tal de facilitar la realització d’actuacions extraordinàries 
en els camins més deteriorats. Amb aquestes actuacions es persegueix el manteniment i conservació, i, 
en definitiva, la viabilitat d’aquests camins al llarg de l’any.  
 
IV. Que la convergència d’interessos i finalitats en aquesta matèria entre el Departament de Territori i 
Sostenibilitat i els consells comarcals de les comarques de muntanya com a gestors, aquest últims, de 
bona part de les actuacions de condicionament i millora de la xarxa de camins i viabilitat hivernal dels 
camins d’accessos a les estacions de muntanya municipals de la comarca, així com la situació 
excepcional i d’urgència, justifiquen que es doni a aquestes actuacions un tractament i una atenció 
específica que s’emmarca dins de les previsions de l’article 94.5 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de 
desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
V. La finalitat d’aquest Conveni de col∙laboració és, doncs, impulsar les actuacions que el Consell 
Comarcal del Ripollès ha de portar a terme en la xarxa de camins municipals rurals. 
 
VI. La competència per a la realització d’aquest Conveni es troba, entre altres normes, en els articles 
25.1.c) del Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, que preveu que corresponen a les comarques aquelles competències que li 
deleguin o encarreguin gestionar els municipis.  
 
Per tot això, les parts estimen convenient formalitzar aquest Conveni amb subjecció a les següents 
 
CLÀUSULES  
Primera. Objecte del Conveni 
L’objecte d’aquest Conveni és establir el marc de col∙laboració entre les parts signatàries, per tal de 
portar a terme les actuacions de condicionament i arranjament que garanteixen la viabilitat de la xarxa 
veïnal i rural dels camins municipals.  
  
Segona. Característiques de les actuacions  
Les actuacions objecte d’aquest Conveni són les destinades a la reparació de vies, que comprenen la 
realització de les operacions de manteniment, conservació, arranjament o pavimentació de la xarxa 
veïnal i rural de camins de muntanya, que suposen una inversió de reposició. 
 
Tercera. Obligacions de les parts  
El Departament de Territori i Sostenibilitat es compromet a portar a terme les aportacions 
econòmiques destinades a finançar l’import de la realització de les actuacions de condicionament dels 
camins, descrites en la clàusula segona per un import de 97.000,00 euros amb càrrec a la partida 
pressupostària D/760000100/5210/0000 del centre gestor PO01. 
 
La determinació d’aquesta quantia es fa en proporció al nombre de quilòmetres de xarxa estructurant 
que cada consell comarcal de muntanya gestiona, segons la relació que consta en l’annex I a aquest 
Conveni. S’entén per xarxa estructurant de camins aquell conjunt de camins que, sense reunir les 
característiques de carretera, compleixen una funció de comunicació important entre diversos punts de 
la comarca. 
 
El Consell Comarcal del Ripollès serà l’encarregat, en el seu cas, de la licitació de les obres i del 
control i el seguiment de la seva execució en el supòsit de les actuacions de condicionament dels 
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camins, descrites en l’apartat 1 de la clàusula segona. A aquest efecte, obtindrà la delegació expressa 
dels ajuntaments titulars dels camins.  
 
Atesa la naturalesa subvencional d’aquest conveni, el Consell Comarcal del Ripollès haurà de complir 
totes les obligacions que estableixen, per als beneficiaris de subvencions, el TRLFPC, modificat per la 
Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, i la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions. En especial, haurà de facilitar tota la informació que els 
òrgans de control de la Generalitat de Catalunya li requereixin, així com les actuacions de 
comprovació, tal com preveu l’article 95.c) del TRLFPC. 
 
L’incompliment de l’objecte de la subvenció per causes directament imputables al beneficiari, així com 
la resta de les causes previstes a l’article 99 del TRLFPC, podrà donar lloc a la revocació de la 
subvenció i al reintegrament en cas que s’hagin pagat bestretes. 
 
Quarta. Pagament i justificació 
El pagament de l’aportació a què fa referència la clàusula anterior es farà íntegrament a la bestreta en 
el moment de l’atorgament de la subvenció. 
 
Atès que el beneficiari de la subvenció és un ens local, no escau l’exigència de garanties.  
 
El termini d’execució i justificació de la subvenció finalitza el 30 de juny del 2017. El Consell Comarcal 
del Ripollès haurà d’aportar la documentació que preveu l’article 4 de l’Ordre ECO/172/2015, de 3 de 
juny, sobre les formes de justificació de subvencions (DOGC núm. 6890, de 11.6.2015): 
 
 Memòria explicativa i valorada del compliment de la finalitat de la subvenció. 
 Memòria econòmica sobre el cost de les activitats realitzades on consti una relació classificada de 
despeses acompanyada de les factures i la documentació acreditativa del pagament (extracte bancari o, 
en el cas de pagament en efectiu, de la documentació acreditativa de la percepció de l’import per part 
del creditor, que haurà de ser amb data anterior a la finalització del termini de justificació de la 
subvenció). 
 Els pressupostos que, en aplicació de l’article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, ha d’haver sol∙licitat el beneficiari. 
 Fotografia del cartell informatiu col∙locat a les obres on consti la col∙laboració econòmica del 
Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 
Cinquena. Comissió de seguiment 
Per tal de resoldre les incidències que es puguin plantejar en relació amb l’execució del present 
Conveni, les parts acorden crear una comissió de seguiment, que té com a funció principal avaluar el 
grau d’assoliment dels objectius i l’execució dels compromisos i les actuacions assumits per les parts. 
Aquesta comissió estarà integrada pels membres següents: dos representants del Departament de 
Territori i Sostenibilitat i dos representants del Consell Comarcal. El seu funcionament es regeix per les 
previsions que estableix el règim jurídic dels òrgans col∙legiats descrit en el capítol II del títol I de la 
Llei 26/2010, de 3 d’agost, i pels preceptes de caràcter bàsic inclosos en la subsecció primera de la 
secció tercera del capítol II del títol preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic. 
 
Així mateix, aquesta comissió de seguiment tindrà com a objectiu proposar la resolució de les qüestions 
incidentals i procedimentals que puguin sorgir en la seva aplicació.  
 
Sisena. Vigència  
Aquest Conveni serà vigent i efectiu des de la data de la seva signatura fins al 30 de juny del 2017. 
 
Setena. Extinció  
A més de l’expiració del termini de vigència, constitueixen causes d’extinció anticipada del present 
Conveni: 
  
 La resolució acordada de comú acord entre les parts que l’han subscrit. 
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 El compliment de llur objecte.  
 L’incompliment, per qualsevol de les parts, de les obligacions i els compromisos contrets en la 
clàusula segona, amb el requeriment previ previst en l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic.  
  
Vuitena. Jurisdicció 
Les parts resoldran de comú acord les diferències que puguin sorgir en l’execució i la interpretació 
d’aquest Conveni. En cas que es puguin plantejar qüestions litigioses, s’hauran de resoldre per la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Novena. Publicitat 
De conformitat amb els articles 110.3 i 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, un cop signat aquest conveni, es publicarà 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 
Així mateix, aquest conveni es publicarà al web del Registre de convenis de col∙laboració i cooperació 
de la Generalitat, que és accessible des del Portal de la Transparència. 
 
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest Conveni en doble exemplar i a un sol efecte, en el 
lloc i la data indicats en l’encapçalament. 
 
Josep Rull i Andreu, Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya//Joan Manso 
i Bosoms, President del Consell Comarcal del Ripollès. 
ANNEX I 
Nombre de quilòmetres de xarxa estructurant que cada Consell Comarcal de Muntanya gestiona: 
 

Comarca km % 
Alta Ribagorça 117 4,44 
Alt Urgell 458,5 17,40 
Berguedà 275,2 10,44 
Cerdanya 182,2 6,91 
Garrotxa 223,1 8,46 
Pallars Jussà 380,2 14,43 
Pallars Sobirà 299,9 11,38 
Ripollès 208,7 7,92 
Solsonès 385,7 14,64 
Vall d’Aran 105,1 3,99 
Total 2.635,6 100% 

 
ANNEX II 
 
Relació de municipis beneficiaris de la subvenció: 
 

Camí Municipis 
Camí de Sant Pere d’Auïre Campdevànol 
Camí de Campelles al Baell Campelles 
Camí del Cal Rodó Camprodon 
Camí de Coll Roig Gombrèn 
Camí del Pujol dels Dachs Les Llosses 
Camí dels Carros Llanars 
Camí a Roca de Sta Creu (Sta magdalena) Molló 
Camí de Mas Roquetes 
Camí d’Ogassa a Camprodon 
Camí de Can Coll Ogassa 
Camí de l’orri Vell Pardines 
Camí de cal Gasparó Planoles 
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Camí dels Plaus (El Puig) Queralbs 
Carretera de Batet Ribes de Freser 
Camí Mare de Déu del Remei Ripoll 
Camí de Llastanosa 
Camí de Perella St. Joan de les Abadesses 
Camí de Can Genic St. Pau de Segúries 
Camí de Setcases a Espinavell Setcases 
Camí pont de Nevà - Maristes Toses 
Camí de Can Tramuntana 
Camí de Llastanosa 

Vallfogona de Ripollès 

Camí de la Riba a Llebro (Can Cotet) Vilallonga de Ter 
 

 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya als efectes oportuns. 
 
Tercer. Supeditar l’efectivitat d’aquest conveni a l’informe de la intervenció. 
 
Quart. Comunicar l’adopció d’aquest acord a la intervenció i a l’Àrea de 
Cooperació municipal, relacions institucionals i transfrontereres, modernització de 
l’administració i innovació territorial. 
 
Cinquè. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura del conveni. 
 
El vicepresident senyor Josep Coma comenta que s’hauria de fer una carta als 
ajuntaments per si volen incorporar més diners per adquirir formigó. Enviarem una 
carta que ens hauran de contestar abans del dia 10 de gener. El Consell Comarcal 
durà a terme la contractació, però abans s’haurà de subscriure un conveni amb els 
ajuntaments pel qual aquests es comprometen a destinar el formigó a mantenir i 
reparar aquests camins dins del termini fixat per justificar el conveni. 
 

 
CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN 

 
9. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
Es dóna compte dels Decrets dictats per la Presidència que es detallen a 
continuació: 
 
Decret de 04.11.16 Denegació de revisió d’ajuts de menjador a l’alumna que es 

relaciona. 
Decret de 04.11.16 Arxiu de l’expedient de sol·licitud d’ajut de menjador de 

l’alumne que es relaciona. 
Decret de 04.11.16 Arxiu de l’expedient de sol·licitud d’ajut de menjador de 

l’alumne que es relaciona.. 
Decret de 04.11.16 Arxiu de l’expedient de sol·licitud d’ajut de menjador de 

l’alumna que es relaciona.. 
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Decret de 04.11.16 Arxiu de l’expedient de sol·licitud d’ajut de menjador de 
l’alumna que es relaciona. 

Decret de 04.11.16 Arxiu de sol·licitud d’ajut de menjador de l’alumna que es 
relaciona. 

Decret de 07.11.16 Resolució de les sol·licituds d’ajut de desplaçament per al curs 
2016-2017 (Fase-1a. sense sol·licitud), als alumnes que es 
relacionen. 

Decret de 11.11.16 Resolució de les sol·licituds d’ajut de desplaçament per al curs 
2016-2017 (Fase-2a.) als alumnes que es relacionen. 

Decret de 14.11.16 Donar per favorable la inspecció a la casa de colònies que es 
relaciona. 

Decret de 15.11.16 Imposar una sanció per abocaments que no compleixen els 
límits permesos en el Reglament regulador d’aigües residuals 
de la comarca del Ripollès a l’empresa que es relaciona. 

Decret de 15.11.16 Contractar en règim temporal i jornada completa, en la 
modalitat contractual de pràctiques, a les persones que es 
relacionen. 

Decret de 15.11.16 Donar per favorable la inspecció biennal de l’alberg de joventut 
que es relaciona. 

Decret de 16.11.16 Contracte menor de subministrament de material informàtic pel 
personal del Consell Comarcal del Ripollès. 

Decret de 16.11.16 Imposar una sanció per abocaments que no compleixen els 
límits permesos en el Reglament regulador d’aigües residuals 
de la comarca del Ripollès a l’empresa que es relaciona. 

Decret de 18.11.16 Reconèixer dels serveis prestats a la Xarxa Local de Municipis 
Gironins, a la treballadora de la corporació que es relaciona. 

Decret de 18.11.16 Requerir al representant de la casa de colònies que es relaciona, 
que esmeni les deficiències que es concreten a la part 
expositiva del decret. 

Decret de 22.11.16 Atorgar una subvenció en concepte d’ajut en l’organització de 
la XV d’Aplec Coral de la Federació Catalana d’Entitats Corals 
(FCEC),a l’entitat que es relaciona. 

Decret de 28.11.16 Aprovació de la pròrroga en les millores de la prestació 
econòmica d’incapacitat temporal del personal del Consell 
Comarcal del Ripollès 

Decret de 29.11.16 Resolució de les sol·licituds d’ajut de menjador escolar per al 
curs 2016-2017 (Fase 4a), als alumnes que es relacionen 

Decret de 29.11.16 Resolució de les sol·licituds d’ajut de menjador escolar per al 
curs 2016-2017 (Fase 2a) als alumnes que es relacionen. 

Decret de 29.11.16 Resolució de les sol·licituds d’ajut de menjador escolar per al 
curs 2016-2017 (Fase 3a) als alumnes que es relacionen. 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
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10. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
 
Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen a 
continuació: 
 
 
Resolució de 07.11.2016 Aprovar l’expedient número 17/2016 de generació de crèdits 

per ingressos en la forma i contingut que es detalla. 
Resolució de 13.11.2016 Aprovar l’expedient número 15/2016 de generació de crèdits 

per ingressos en la forma i contingut que es detalla. 
Resolució de 14.11.2016 Aprovar l’expedient número 18/2016 de generació de crèdits 

per ingressos en la forma i contingut que es detalla. 
Resolució de 16.11.2016 Atorgament de permís per a la utilització del servei de neteja 

de clavegueram i instal·lacions de sanejament a l’Ajuntament 
de Ripoll per al CEIP Tomàs Raguer i CEE Ramon 
Surinyach. 

Resolució de 16.11.2016 Aprovar la liquidació de a l'Ajuntament de Ripoll, per a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram al CEIP Tomàs 
Raguer i CEE Ramon Surinyach., del municipi de Ripoll. 

Resolució de 16.11.2016 Atorgament de permís per a la utilització del servei de neteja 
de clavegueram i instal·lacions de sanejament a l’Ajuntament 
de Sant Joan de els Abadesses per a l’escola Mestre Andreu, 
del municipi de Sant Joan de les Abadesses. 

Resolució de 16.11.2016 Aprovar la liquidació de a l'Ajuntament de Sant Joan de els 
Abadesses, per a la utilització del servei de neteja de 
clavegueram a l’escola Mestre Andreu, del municipi de Sant 
Joan de les Abadesses. 

Resolució de 16.11.2016 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal·lacions de sanejament a 
Pompas Fúnebres del Ripollés. 

Resolució de 16.11.2016 Atorgament d’un permís puntual i provació de la liquidació 
per la utilització del servei de neteja de clavegueram i 
instal·lacions de sanejament l’Alberg Pic de l’Àliga. 

Resolució de 18.11.2016 Aprovar l’expedient número 20/2016 de generació de crèdits 
per ingressos en la forma i contingut que es detalla. 

Resolució de 18.11.2016 Aprovar l’expedient número 19/2016 de generació de crèdits 
per ingressos en la forma i contingut que es detalla. 

Resolució de 22.11.2016 Atorgar a l’empresa que es detalla, termini d’audiència per 
manifestar si vol mantenir les aigües de la zona dels dipòsits 
d’HCL connectades a la xarxa de pluvials o si executarà les 
modificacions pertinents per tal de derivar les aigües 
d’aquesta zona a la xarxa de clavegueram. 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
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11. PRECS I PREGUNTES 
 
No se’n formulen. 
 
S’incorpora a la sessió la senyora Immaculada Constans i Ruiz. 
 
El president informa el Consell de Govern dels temes següents: 
 
- El president, en relació al contracte de residus, explica les possibilitats que 
s’obren davant el fet que totes les ofertes presenten defectes. Possibilitats que 
s’obren; adjudicar al que ha obtingut la primera posició, declarar desert, o demanar 
esmenes a tots. 
 
- El brindis de Nadal serà el dia 22 de desembre a les 14.00 hores. 
 
- Divendres 16 de desembre se celebrarà el sopar amb els treballadors del Consell 
Comarcal. 
 
- El president fa un repàs de les subvencions atorgades a entitats i associacions. 
 
- Es va celebrar una reunió a Barcelona, a la qual va assistir el Conseller Eudald 
Picas, ell mateix, la Diputació de Barcelona, de Girona, etc. L’objecte era tancar el 
conveni de cofinançament del nou vas de l’abocador d’Orís. La Diputació de 
Barcelona va decidir, fa 3 anys, posar-hi 900.000 €, si la Diputació de Girona hi 
posava la part proporcional de la població del Ripollès. Fa tres anys que dura. El 
nou president de la Diputació va entendre el caràcter supraprovincial. Es va arribar 
a un acord que permetrà una disminució de l’augment previst d’entrada de residus a 
Orís. Es farà un acte que se celebrarà durant el primer trimestre de 2017. La 
Diputació de Girona ha fet un esforç que cal agrair, amb una aportació de 130.000 
€. 
 
- El president explica que hi ha moltes subvencions de la Diputació de Girona que 
queden al calaix perquè hi ha ajuntaments de la comarca que no les demanen. Hi ha 
ajuntaments que no han justificat el Fons de cooperació. Al gener es farà una sessió 
de caràcter pedagògic per informar de les subvencions que surten i com sol·licitar-
les, per tal que no es perdin. Aquest any sortirà al gener. 
 
- Pla d’ocupació: si algú vol un administratiu o una persona a la brigada ho pot fer. 
Sembla que no s’està omplint. 
 
- POCTEFA: S’ha presentat una convocatòria i el Consell Comarcal hi ha 
participat amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb el tren verd. Volen 
empalmar Ripoll amb Vilafranca de Conflent amb tren. Se’ns va demanar que el 
Consell Comarcal hi sigui com a soci i es va aconseguir que ens posessin al capítol 
1 amb la qual cosa ens finançaran part del personal. S’hi ha afegit Sant Joan de les 
Abadesses que té un projecte de vagonetes de Sant Joan a Ogassa. 
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- Va mantenir una reunió amb el senyor Joan Aloi, cap de la comissaria dels 
Mossos d’Esquadra de l’Àrea Bàsica del Ripollès, en la qual li va comentar que 
durant la temporada de bolets, una banda de romanesos va actuar al Ripollès. 
Recol·lecten durant nit i dia. Els Mossos diuen que volen posar-hi fre, però la llei 
no els empara. Aquí no està regulat encara. El senyor Saqués president de l’ADF 
ho va comentar a en Joan Aloi. 
 
- El vicepresident senyor Josep Coma fa repàs del Pla estratègic de subvencions i 
les modificacions que s’introduiran. 
 
- El senyor Josep Coma informa que ha sortit el PUOSC de manteniment. El 
Consell Comarcal del Ripollès va demanar subvenció pels camins d’Itinerànnia. 
Les factures com a màxim han de ser de 31 de desembre de 2016. 
 
- El senyor Joan Albamonte, en relació als temes de mobilitat a la comarca vol 
agrair les gestions fetes pel president. Comenta que el Ripollès és una comarca 
turística, però si algú es queda sense gasolina a partir de les 22 hores s’ha d’anar a 
Vic o a Molló. S’hauria de fer una gestió. 
 
 
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, 
                      Joan Manso i Bosoms 
 
 


