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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 24/2016 
 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts 20 de desembre de 2016 
Hora d’inici: 19:10 hores 
Hora d’acabament: 19:50 hores 
Règim de la sessió: Ordinària 
 
Assistents: President:  Sr. Joan Manso i Bosoms 
   
 Vicepresidents:  Sr. Eudald Picas i Mitjavila 
   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 

(s’incorpora al debat del punt número 
2) 

   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. Aprovació Pla estratègic de subvencions del Consell Comarcal del Ripollès, any 

2017. 
3. Aprovació de la pròrroga del Pla de polítiques de gènere del Ripollès 
4. Aprovació del conveni entre el Consorci de Benestar Social del Ripollès i el 

Consell Comarcal del Ripollès per al cofinançament dels ajuts de menjador curs 
2016-17. 

5. Aprovació del Conveni entre l’Ajuntament de Ripoll i el Consell Comarcal del 
Ripollès per a l’elaboració de l’estudi de l’habitatge buit a Ripoll. 

6. Denúncia del Conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Institut 
d’Assistència Sanitària per la cessió d’ús del local situat a Ripoll, carretera de 
Sant Joan de les Abadesses 38, baixos. 

7. Pròrroga del contracte de concessió del servei públic d'explotació, conservació i 
manteniment de sistemes de sanejament de la comarca del Ripollès. 

8. Pròrroga del contracte de reforç del servei públic de transport de la línia V-
1224-GI-b-22 en el tram Ribes de Freser-Ripoll. 
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9. Aprovació de factures i certificacions d’obres: 
10. Mocions d’urgència: 
 

Control de l’Acció de Govern 
 

11. Donar compte dels decrets de Presidència 
12. Donar compte de les resolucions de Gerència. 
13. 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 
12 de desembre de 2016, sense cap esmena. 
 
 
2. APROVACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DEL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS, ANY 2017 
 
El Pla estratègic de subvencions del Consell Comarcal del Ripollès, any 2017, té la 
seva base normativa en l'article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, la qual disposa que les administracions que proposin l'establiment 
de subvencions han de concretar en un pla estratègic de subvencions els objectius i 
efectes que es pretenen amb l’aplicació del pla, el termini per a la seva consecució, 
els costos previsibles i les seves fonts de finançament, supeditant-ho, en qualsevol 
cas, al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària.  
 
L'aprovació d'un Pla estratègic de subvencions és un pas més en el procés de 
racionalització de les administracions públiques, en tant que obliga que la gestió de 
les subvencions es realitzi d'acord amb els principis de publicitat, transparència, 
concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació, així com l'eficàcia en el 
compliment dels objectius fixats i l'eficiència en l'assignació i utilització dels 
recursos públics, amb total subjecció al compliment dels objectius d'estabilitat 
pressupostària.  
 
El Pla estratègic de subvencions constitueix a la vegada un instrument al servei del 
principi de transparència recollit a la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre,  de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern;  i a la Llei catalana  
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern.  En aquest sentit, la Llei general de subvencions ja va tenir en compte 
aquesta orientació, essent un dels seus principis rectors, el de transparència. 
 
Aquest Pla estratègic de subvencions vol destacar, d'acord amb la normativa 
vigent, que el procediment ordinari de concessió de les subvencions és el règim de 
concurrència competitiva. El procediment de subvencions per concessió directa 
comprèn aquelles subvencions previstes nominativament en el pressupost del 
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Consell Comarcal, aquelles subvencions l'atorgament de les quals vingui imposat 
per una norma de rang legal i, excepcionalment, aquelles altres subvencions en què 
s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres 
degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública per la seva 
especificitat, la identificació o previ acotament dels beneficiaris potencials, o altres 
circumstàncies anàlogues.  
 
D’acord amb allò previst a l’article 28 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'organització comarcal de 
Catalunya, la comarca ha d'exercir les funcions d'assistència i cooperació que li 
corresponen tenint en compte  les necessitats dels diferents municipis. 
 
L’àmbit temporal de vigència del Pla serà únicament el de l’exercici 2017. 
 
L’aprovació del Pla estratègic de subvencions del Consell Comarcal del Ripollès, 
any 2017, correspon al Consell de Govern per acord adoptat pel Plenari comarcal 
en la seva sessió de data 8 de setembre de 2015 -publicada al BOP de Girona núm. 
186, de data 25 de setembre de 2015-, pel qual se li deleguen totes aquelles 
competències del Plenari que, de conformitat amb la legislació vigent siguin 
delegables i no hagin estat delegades expressament a qualsevol altre òrgan.  
 
Per tot l'exposat, el Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords següents: 
 
Primer.- Aprovar el Pla estratègic de subvencions del Consell Comarcal del 
Ripollès, any 2017. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a la Intervenció i als caps de les àrees en què 
s'organitza la corporació. 
 
Tercer. Publicar el Pla estratègic de subvencions, any 2017, al portal de la 
transparència de la pàgina web del Consell Comarcal als efectes del seu 
coneixement general. 
 
El president introdueix el tema i el vicepresident, senyor Josep Coma, explica amb 
detall totes les línees de subvencions, fent especial esment de les novetats 
introduïdes aquest any. 
 
 
3. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL PLA DE POLÍTIQUES DE 
GÈNERE DEL RIPOLLÈS 
 
El Ple del Consell Comarcal del Ripollès, en l a seva sessió de data 20 de setembre 
de 2011 va ratificar l’acord del Consell de Govern de data 7 de juny de 2011, 
d’aprovació del Pla de polítiques de gènere del Ripollès 2011-2015. 
 
Aquest Pla de polítiques de gènere va ser el resultat del compromís polític adquirit 
l’any 2006 amb el Pla comarcal de dones, que va permetre avançar en la línia de 
l’assoliment de la plena igualtat entre dones i homes en tots els àmbits de la 
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societat, partint de la convicció que només les intervencions que garanteixen 
l’aplicació de la perspectiva de gènere i la transversalitat de gènere, proporcionen 
transformacions reals. Aquest Pla de polítiques de gènere del Ripollès ha constituït 
un instrument fonamental de les institucions públiques locals de la comarca, per 
abordar la problemàtica de la desigualtat i la discriminació per raó de gènere i 
encara és un instrument vàlid a aquests efectes. 
 
Aquest Pla presenta un conjunt ordenat de mesures dirigides a assolir la igualtat 
efectiva entre homes i dones, que respon a les principals necessitats pràctiques i als 
interessos estratègics de les dones del Ripollès. 
 
El Pla s’ordena en sis eixos estratègics, dins dels quals van quedar fixats els 
objectius i els resultats a assolir, així com les accions i els indicadors que havien de 
permetre assolir-los i mesurar el grau d’assoliment. Per determinar aquesta lògica 
d’intervenció, d’una banda es va prendre com a referència el Pla de polítiques de 
dones de l’Institut Català de les Dones 2008-2011, i els sis eixos d’actuació sobre 
la base dels quals s’articulava la definició dels objectius; i d’altra, van ser 
considerades les necessitats i els interessos de les dones del Ripollès. 
 
L’elaboració d’aquest Pla de polítiques de gènere va ser el resultat del treball en 
xarxa de càrrecs polítics, representants d’associacions de dones i professionals de 
diferents àmbits i altres agents socials clau a la comarca del Ripollès. 
 
El Pla de polítiques de gènere del Ripollès (2011-2015), era un pla integral, tan 
estratègic com tècnic, que establia el marc d’actuacions que havien de dur a terme 
els ens locals, el Consorci de Benestar del Ripollès, el Consell Comarcal del 
Ripollès, el Consorci de Ripollès Desenvolupament i els ajuntaments dels 
municipis de la comarca, amb l’objectiu de potenciar el reconeixement de les 
experiències de les dones i promoure un canvi cultural que propiciés una nova 
manera d’entendre el pacte social entre els homes i les dones, amb la finalitat 
última d’aconseguir una societat més igualitària. 
 
El Pla de polítiques de gènere del Ripollès 2011-2015, va ser dissenyat com un 
instrument que ha guiat i continua guiant la trajectòria de les administracions 
públiques locals i la societat ripollesa en general, i que encara és vigent. 
 
Aquest Pla de polítiques de gènere del Ripollès (2011-2015), que va ser elaborat a 
partir de dos documents marc, l’anterior Pla comarcal de les dones, i el Pla de 
polítiques de gènere de la Generalitat de Catalunya 2008-2011, encara manté la 
seva vigència, amb el benentès que el Consorci de Benestar Social del Ripollès ha 
iniciat els treballs per a la redacció del nou Pla. 
 
Per tot l’exposat, elConsell de Govern, per unanimitat, adopta els acords següents: 

Primer.- Aprovar la pròrroga del Pla de polítiques de gènere del Ripollès 2011-
2015, fins que el Consorci de Benestar Social del Ripollès finalitzi la redacció del 
nou Pla. 
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Segon.- Notificar l’adopció d’aquest Acord al Consorci de Benestar Social del 
Ripollès i a la totalitat dels ajuntaments de la comarca del Ripollès. 
 
Tercer.- Ratificar aquest acord a la propera sessió del Ple que se celebri. 
 
 
4. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSORCI DE BENESTAR 
SOCIAL DEL RIPOLLÈS I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 
PER AL COFINANÇAMENT DELS AJUTS DE MENJADOR CURS 2016-17 
 
Vista la minuta del conveni de col·laboració entre el Consorci de Benestar Social 
del Ripollès i el Consell Comarcal del Ripollès per al cofinançament dels ajuts de 
menjador curs 2016-17; 
 
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, 
 
El Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords següents: 
 
Primer. Aprovar  el conveni a subscriure amb el Consorci de Benestar Social del 
Ripollès per al cofinançament dels ajuts de menjador curs 2016-2017, el qual és del 
contingut literal següent:  
 
“CONVENI ENTRE EL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS I EL CONSELL 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER AL COFINANÇAMENT DELS AJUTS DE MENJADOR CURS 
2016-17 
 
 
 
Ripoll, ... de ......... de 2016 
 
 
REUNITS 
 
D’una banda, l’Il∙lm senyor Joan Manso i Bosoms, president del Consorci de Benestar Social del 
Ripollès,  actuant en nom i representació d'aquesta corporació, en virtut de ........................ Actua assitit 
pel secretari de l’ens, senyor Gerard Soldevila i Freixa. 
 
D’altra, l'Il.lm. senyor Eudald Picas i Mitjavila, vicepresident primer del Consell Comarcal del 
Ripollès, actuant en nom i representació d'aquesta corporació, facultat expressament per aquest acte 
per l'acord adoptat pel Consell de Govern, en la seva sessió celebrada el dia ............... Actua assistit 
per la secretària accidental de la corporació, senyor Marta Arxé i Llagostera. 
 
Es reconeixen mútuament amb la capacitat legal necessària per l’atorgament del present conveni i, als 
esmentats efectes,  
 
 
EXPOSEN 
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1. El Consell Comarcal del Ripollès presta les competències quant a la gestió del servei escolar de 
menjador per delegació de la Generalitat de Catalunya (Decret 219/1989, d'1 agost). 
 
Així mateix, en data 6 de juny de 2016, es va subscriure el Conveni de col∙laboració entre el 
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Ripollès, de 
delegació de l'esmentada competència. 
 
2. El Consell Comarcal del Ripollès, per acord adoptat pel Consell de Govern de data 19 d'abril de 
2016 -ratificat pel Ple de data 17 de maig de 2016-, va aprovar les Bases reguladores per a 
l'atorgament d'ajuts de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyament obligatori i de segon cicle 
d'educació infantil de la comarca del Ripollès. 
 
Els criteris del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a l'atorgament d'ajuts 
de menjador escolar per al curs 2016-17, preveuen dos trams garantits per nivell de renda, del 50% o 
de fins al 100%, per als alumnes que compleixin els requisits que els mateixos criteris estableixen. 
Aquests criteris comporten que, per tal de ser beneficiari del tram garantit del 100%, la situació 
familiar, des del punt de vista social, dels possibles beneficiaris d'aquests ajuts és tan extrema que 
només hi ha dos alumnes que compleixin els requisits en tota la comarca.  
 
A més, aquests criteris han comportat, a nivell pràctic i a la vista de les sol∙licituds d'ajut presentades, 
una reducció ostensible dels possibles beneficiaris. 
 
A fi de suplir aquest buit, l'article 5.1.3 d'aquestes bases preveu el "tram d'ajut del 92%" -com ja havia 
fet en el curs 2015-16-, que havia de sufragar el Consell Comarcal del Ripollès amb recursos propis. 
 
Un cop valorades les sol∙licituds d'ajut de menjador escolar per aquest curs 2016-17, s'ha constatat que 
no hi ha consignació pressupostària suficient per poder atendre aquest tram del 92%. 
 
3. El Consorci és una entitat pública que presta serveis socials per al benestar i millora de la qualitat 
de vida dels ciutadans, que treballa en l’atenció i suport a les persones més necessitades i té la vocació 
de ser un instrument al servei de la igualtat d’oportunitats a la societat del nostre àmbit territorial. 
 
4. La major part dels alumnes que en aplicació de les bases són beneficiaris d'aquest tram del 92%, 
pertanyen a famílies usuàries del Consorci de Benestar Social del Ripollès. 
 
Durant el curs 2015-16, el Consorci ja va suplir la diferència del 8% entre l'ajut que preveien les bases 
fins el 92% i el cost total del servei de menjador escolar. El Consorci sempre ha complementat els ajuts 
(denegats, del 50% o d'altra índole), dels seus usuaris. 
 
5. La situació de vulnerabilitat d'aquestes famílies fa necessària la cooperació entre les administracions 
que actuem al territori per tal de garantir, com a mínim, un àpat diari complet i equilibrat per aquests 
alumnes. 
 
En conseqüència, amb la voluntat d’obligar-se, totes les parts CONVENEN: 
 
PRIMERA.-  El Consell Comarcal del Ripollès es farà càrrec del pagament dels ajuts fins al 50%, que 
són els garantits pel Departament d'Ensenyament, de la totalitat dels alumnes beneficiaris. 
 
El Consell Comarcal es farà càrrec del pagament del 42% restant (diferència entre el 92% previst a 
l'article 5.1.3 de les bases aprovades i el 50% garantit pel Departament), dels alumnes beneficiaris que 
no són usuaris del Consorci de Benestar Social del Ripollès. 
 
El Consell Comarcal es farà càrrec de la tramitació, resolució i pagament de la totalitat dels ajuts de 
menjador escolar. 
 
SEGONA.- El Consorci de Benestar Social del Ripollès finançarà aquest 42% restant (diferència entre 
el 92% previst a l'article 5.1.3 de les bases aprovades i el 50% garantit pel Departament), dels alumnes 
beneficiaris que són usuaris del Consorci, i el transferirà al Consell Comarcal, per tal que aquest pugui 
fer efectiu el pagament. 
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En la data de la signatura d'aquest conveni, el cost previst per tot el curs escolar 2016-17, d’aquest 
42% de l’ajut, ascendeix l'import de 32.420,81 €. Aquesta previsió resulta de l'ús del menjador escolar 
tots els dies lectius i per totes les sol∙licituds que fins a la data de formalització del conveni han estat 
resoltes.  
-D'aquest import, els ajuts des de l'inici del curs fins a 31 de desembre de 2016, es preveu que puguin  
ascendir a 12.167,17 €.  
- Els ajuts des de l'1 de gener de 2017, fins a la data final del curs, es preveu que puguin  ascendir a 
20.253,64 €. 
 
TERCERA.- El Consorci de Benestar Social del Ripollès pagarà al Consell Comarcal del Ripollès 
l'import de 12.167,17 €, corresponent als ajuts des de l'inici de curs fins a 31 de desembre de 2016, dins 
de l'exercici econòmic de 2016. 
 
El Consorci de Benestar Social del Ripollès pagarà al Consell Comarcal del Ripollès  l'import de 
20.253,64 €, corresponent als ajuts des de l'1 de gener de 2017 fins a finals de curs, dins de l’exercici 
econòmic de 2017. 
 
QUARTA.- Com a màxim a data 30 de setembre de 2017, el Consell Comarcal del Ripollès liquidarà 
definitivament el cost real dels ajuts de menjador atorgats -clàusules segona i tercera-, en funció dels 
dies efectius d'ús del servei escolar de menjador per part del alumnes usuaris. 
 
Les dues parts subscrivents efectuaran el pagament o retorn que resulti de la liquidació practicada. 
Aquest pagament o retorn s'haurà de fer efectiu, com a màxim, a data 31 de desembre de 2017. 
 
CINQUENA.- Aquest conveni és vigent, fins el 31 de desembre de 2017.    
 
SISENA.- No obstant el previst anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la vigència d’aquest 
conveni l’acord mutu de les institucions signants; la impossibilitat sobrevinguda legal - material o per 
l’incompliment greu o manifest de les seves clàusules. 
 
I en prova de conformitat signen aquest conveni, per triplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data 
esmentats en l’encapçalament.” 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Consorci Benestar Social del Ripollès, a l’efecte 
corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció i a l’àrea de Serveis a les Persones, 
juntament amb una còpia del conveni, perquè en tinguin constància. 
 
Quart. Facultar el vicepresident primer tan àmpliament com en dret fóra menester 
per a la signatura del conveni. 
 
 
5. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE RIPOLL I 
EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A L’ELABORACIÓ DE 
L’ESTUDI DE L’HABITATGE BUIT A RIPOLL 
 
Vista la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Ripoll i el 
Consell Comarcal del Ripollès per a l’elaboració de l’estudi de l’habitatge buit a 
Ripoll; 
 
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 
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d’aprovació de convenis de col·laboració i cooperació amb altres administracions i 
entitats, 
 
El Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords següents: 
 
Primer. Aprovar  el conveni a subscriure amb l’Ajuntament de Ripoll per a 
l’elaboració de l’estudi de l’habitatge buit a Ripoll, el qual és del contingut literal 
següent:  
 
“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE RIPOLL I EL CONSELL COMARCAL DEL 
RIPOLLÈS PER A L’ELABORACIÓ DE L’ESTUDI DE L’HABITATGE BUIT A RIPOLL 
 
Ripoll, … de ….. 2016 
 
 
REUNITS 
 
D’una banda, L’Il∙lm. Senyor Joan Manso i Bosoms, president del Consell Comarcal del Ripollès, 
actuant en nom i representació d’aquesta corporació, expressament facultat per aquest acte per l’acord 
adoptat pel Consell de Govern en la seva sessió de ………………… Actua assistit per la secretària 
accidental, senyora Marta Arxé i Llagostera. 
 
De l’altra, l’Il∙lm. Senyor Jordi Munell i García, alcalde de l’Ajuntament de Ripoll, actuant en nom i 
representació d’aquesta corporació, expressament facultat per aquest acte per acord 
de…………………… Actua assistit pel secretari senyor Lluís Muñoz i Lloret. 
 
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a l’atorgament d’aquest conveni i, als 
esmentats efectes,  
 
 
EXPOSEN 
 

1. L’Ajuntament de Ripoll, a través de l’Oficina Local d’Habitatge, està treballant en les 
polítiques per garantir el dret a l’habitatge de la població i fer front a l’emergència 
habitacional i, per aquest motiu, ha esdevingut necessari realitzar un treball exhaustiu que 
permeti detectar el habitatges del municipi que estan permanentment desocupats, de 
conformitat amb els paràmetres de la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge. 

 
Aquest estudi està subvencionat per la Diputació de Girona en el marc de les subvencions als 
ens locals per a polítiques d’habitatge. 

 
2. L’Ajuntament de Ripoll, conjuntament amb el Consell Comarcal del Ripollès volen impulsar la 

col∙laboració entre les dues corporacions per treballar, des de l’Oficina de Ripoll, l’habitatge 
a nivell comarcal, estenent els serveis que actualment es presten des d’aquesta Oficina a la 
resta de municipis de la comarca. 

 
3. En aquest marc de col∙laboració i donat que el personal tècnic de l’Ajuntament de Ripoll en 

aquests moments no té disponibilitat per dur a terme aquest estudi, es considera oportú 
encarregar aquesta tasca al Consell Comarcal del Ripollès, donat que constitueix una de les 
seves competències la cooperació amb els ajuntaments de la comarca. 

 
4. La Junta de Govern de Ripoll, en la seva sessió de data 17 d’octubre de 2016 va acordar 

l’encàrrec de gestió a favor del Consell Comarcal del Ripollès, per a la realització de l’estudi 
d’habitatges desocupats del municipi, d’acord amb el guió presentat per la Diputació de 
Girona i per un import de 7.000 €. 

 
 

En conseqüència, amb la voluntat d’obligar-se, totes les parts CONVENEN: 
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Primer.- L’ajuntament de Ripoll, encarrega al Consell Comarcal del Ripollès l’elaboració, mitjançant 
el seu personal tècnic, de l’estudi de l’habitatge buit del municipi de Ripoll. Aquest estudi s’ha 
d’elaborar de conformitat amb el guió presentat per la Diputació de Girona i les instruccions del propi 
Ajuntament i consisteix en l’execució de les tasques següents: 

 
1. Dades generals del municipi. 
2. Detecció de l’habitatge buit al municipi 
3. Quantificació dels habitatges potencials per a la seva mobilització. 
4. Estat dels habitatges potencials: un cop localitzats i quantificats, es realitzarà un filtratge 

previ de l’estat dels habitatges. 
 
 
Segon.- L’Ajuntament de Ripoll facilitarà al personal del Consell Comarcal del Ripollès les dades que 
es considerin necessàries per a l’elaboració de l’estudi, les quals seran extretes de les fonts 
d’informació següents: 
 

- Dades del Cadastre 
- Dades del padró d’habitants. 
- Consums anormals d’aigua 
- Registre de pisos buits de la Generalitat de Catalunya 

 
 
Tercer.- El Consell Comarcal del Ripollès haurà de lliurar a l’Ajuntament de Ripoll l’estudi sobre 
l’habitatge buit al municipi, com a màxim a data 23 de desembre de 2016. 
 
 
Quart.- L’Ajuntament de Ripoll pagarà l’import de set mil euros (7.000 €) al Consell Comarcal del 
Ripollès, prèvia presentació de la liquidació corresponent. 
 
 
Cinquè.- Aquest Conveni és vigent fins a la data del complet compliment per cadascuna de les parts 
subscrivents de les obligacions que se’n deriven. 
 
 
Sisè.- No obstant el previst anteriorment, són causes d’extinció anticipada del conveni, l’acord mutu de 
les parts, la impossibilitat sobrevinguda legal o material del seu compliment o per incompliment greu o 
manifest de les seves clàusules. 
 
I en prova de conformitat signen aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data que 
consten a l’encapçalament.” 
 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Ripoll, a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció, juntament amb una còpia del conveni, 
perquè en tinguin constància. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura del conveni. 
 
El president explica que la Diputació de Girona va concedir un ajut a l’Ajuntament 
de Ripoll per fer un estudi de l’habitatge buit que va encarregar al Consell 
Comarcal del Ripollès, a través dels seus serveis tècnics. 
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6. DENÚNCIA DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
RIPOLLÈS I L’INSTITUT D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA PER LA CESSIÓ 
DEL LOCAL SITUAT A RIPOLL, CARRETERA DE SANT JOAN DE LES 
ABADESSES 38, BAIXOS 
 
El Consell de Govern, en la seva sessió de data 2 d’octubre de 2007, va aprovar el 
Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Institut 
d’Assistència Sanitària per a la cessió d’ús del local situat a Ripoll, Carretera de 
Sant Joan de les Abadesses 38, baixos, per ser destinat a l’activitat de centre de 
deshabituació de persones amb dependència a substàncies (CAS), del Ripollès. 
 
L’Institut d’Assistència Sanitària en data 9 de desembre de 2016 -RE 3391-, ha 
comunicat la seva decisió de retornar al Consell Comarcal aquest local, amb efectes 
de 31 de desembre de 2016, ja que en aquesta data es traslladaran a la seva nova 
ubicació,  al Centre d’Assistència Primària (CAP) de Ripoll. 
 
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, 
 
El Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords següents: 
 
Primer. Denunciar i deixar sense efecte el conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Ripollès i l’Institut d’Assistència Sanitària per la cessió d’ús del local 
situat a Ripoll, carretera de Sant Joan de les Abadesses, 38, baixos, per destinar-lo 
a l’activitat de centre de deshabituació a persones amb dependència a substàncies 
(CAS) del Ripollès, amb efectes a 31 de desembre de 2016. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Institut d’Assistència Sanitària, per a l’efecte 
corresponent. 
 
Tercer. Facultar el gerent per dur a terme tots els actes que es derivin d’aquest 
acord en representació del Consell Comarcal i en substitució del president. 
 
Quart. Notificar aquest acord al gerent i donar-ne compte a la Intervenció, als 
efectes oportuns. 
 
El president explica que hi ha un local a la carretera de Sant Joan, de Ripoll, 
propietat de l’INCASOL, que va cedir en ús al Consell Comarcal del Ripollès, 
l’any 1996. L’any 2008, el Consell Comarcal va subscriure un conveni amb l’IAS, 
Insitut d’Assitència Sanitària, per ocupar-lo i prestar servei a persones 
drogodependents. L’IAS vol portar aquest servei al Centre d’Assistència Primària 
de Ripoll, i per això es denuncia el conveni en el seu moment subscrit. El president 
proposa que l’Oficina d’Habitatge ocupi aquest local. Trucaran al Director General 
d’Habitage per ofer-li de pagar per l’ocupació dels despatxos del Consell Comarcal 
o bé anar al local de la Crtra de Sant Joan. 
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7. PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SERVEI 
PÚBLIC D'EXPLOTACIÓ, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE 
SISTEMES DE SANEJAMENT DE LA COMARCA DEL RIPOLLÈS 
 
Vist el contracte de concessió del servei públic d'explotació, conservació i 
manteniment de sistemes de sanejament de la comarca del Ripollès, subscrit entre 
el Consell Comarcal del Ripollès i l'empresa CADAGUA, SA, en data 16 de juny 
de 2003, amb efectes a partir de l'1 de juliol de 2003 i per un termini d'execució i 
de vigència de 10 anys; 
 
El pacte segon del contracte, juntament amb la clàusula 10 del plec regulador de la 
contractació estableixen que el contracte serà prorrogable expressament per 
períodes de 6 mesos fins a un màxim de 2 anys. Únicament en casos de necessitat 
causada per l’interès públic del servei, podrà prorrogar-se la concessió fins a 2 anys 
més, sens perjudici d’allò que resulti del principi d’equilibri financer del contracte. 
Així mateix serà obligatòria pel contractista una pròrroga de 6 mesos si no ha estat 
formalitzada una nova adjudicació del servei abans de la finalització del termini 
contractual o de les seves pròrrogues;  
 
Vist l’informe de la Cap d’Àrea de Territori i Sostenibilitat de data 14 de desembre 
de 2016, sobre la necessitat d’executar la pròrroga contemplada al contracte de 
concessió del servei públic d'explotació, conservació i manteniment de sistemes de 
sanejament de la comarca del Ripollès, per un període de 6 mesos, donat que el 
Projecte de Llei  per la qual es modifica el Text refós de la legislació en matèria 
d’aigües residuals de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de 
novembre, on hi ha una redefinició del model de sanejament durant el 2017, està 
previst que s’aprovi durant el 2017, seria convenient fer  pròrroga a l'empresa 
Cadagua, SA  del contracte del servei públic d'explotació, conservació i  
manteniment de Ripoll-Campdevànol, Ribes de Freser, Vall de Núria, Nevà, 
Planoles, Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries, Camprodon i  
Setcases,  es proposa una pròrroga des del dia 1/01/2017 al 30/06/2017, per tal de 
poder fer un concurs en el moment que s’hagi descrit quin és el model de gestió 
dels sistemes de sanejament de Catalunya. 
 
Vist l’informe d’Intervenció que acredita la disponibilitat pressupostària amb 
càrrec a la partida  2016.23.1601.22799.02 i les consideracions que efectua.  
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple en sessió 
celebrada en data de 8 de setembre de 2015 i publicades al BOP núm. 186 de 
Girona, de 25 de setembre de 2015, 
 
El Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acord següents: 
 
Primer. Prorrogar pel termini de sis mesos el contracte de concessió del servei 
públic d'explotació, conservació i manteniment de sistemes de sanejament de la 
comarca del Ripollès, amb efectes des de l'1 de gener de 2017, fins a 30 de juny de 
2017. 
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Segon. Comprometre la quantitat necessària per poder fer front a la pròrroga durant 
l’any 2017, sempre i quan l’Agència Catalana de l’Aigua continuï fent les 
atribucions anuals que cobreixin el cost del servei i fins a l’import màxim 
d’aquestes atribucions. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat i a la 
Intervenció als efectes oportuns. 
 
Quart. Comunicar l’acord al concessionari, i fer-li palès que contra el mateix podrà 
presentar recurs de reposició davant el Ple en el termini d'un mes comptat des de 
l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, o bé recurs contenciós administratiu 
davant la sala contenciosa del Jutjat del Contenciós de Girona en el termini de dos 
mesos comptats també des de l'endemà de la recepció d'aquest acord. 
 
El president explica que el contracte vigent és amb l’empresa CADAGUA. 
L’ACA, que no té diners, ha negociat amb l’ACM i la FMC i està intentant que els 
consell comarcals gestionin tot el sanejament del país. Sembla que ara volen que 
els consell comarcals siguin els titulars de la competència. Han d’esperar a aclarir 
el marc de col·laboració que estableixi l’ACA. És per això que mentre que no 
estigui clar els diners que ens transferiran, cal esperar al màxim per fer la nova 
contractació. 
 
 
8. PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE REFORÇ DEL SERVEI PÚBLIC 
DE TRANSPORT DE LA LÍNIA V-1224-GI-B-22 EN EL TRAM RIBES DE 
FRESER-RIPOLL 
 
La vigència del contracte de concessió de gestió del servei públic del transport a la 
demanda en reforç de la línia V-1224-GI-b-22 en el tram Ribes de Freser-Ripoll, és, 
d’acord amb el què fixa la clàusula quarta del plec de clàusules regulador del 
contracte, de dos anys, a comptar des del dia 1 de gener de 2015. Es preveu també 
la possibilitat de realitzar pròrrogues anuals fins a un màxim de dues. 
 
En data 14 de desembre de 2016 la cap de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat ha 
emès una proposta sobre la necessitat d’executar la pròrroga contemplada al 
contracte de concessió de gestió del servei públic del transport a la demanda en 
reforç de la línia V-1224-GI-b-22 en el tram Ribes de Freser-Ripoll,  per un any, 
amb efectes des del 1 de gener de 2017 i fins el dia 31 de desembre de 2017. 
 
Vist l’informe d’Intervenció que acredita la disponibilitat pressupostària. 
 
Vist l’informe de Secretaria que consta a l’expedient; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple en la sessió 
celebrada en data 8 de setembre de 2015 i publicades al BOP de Girona núm. 186, 
de 25 de setembre de 2015, 
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El Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acord següents: 
 
Primer.- Prorrogar el contracte de concessió de gestió del servei públic del 
transport a la demanda en reforç de la línia V-1224-GI-b-22 en el tram Ribes de 
Freser-Ripoll, per un any més, amb efectes des del dia 1 de gener de 2017 i fins el 
dia 31 de desembre de 2017. 
 
Segon. Adoptar el compromís de dotar el pressupost de l’exercici 2017 amb la 
quantitat necessària per poder fer front a la pròrroga durant l’any 2017. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord al concessionari, i fer-li palès que contra l’acord 
podrà presentar recurs de reposició davant el Ple en el termini d’un mes comptat 
des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, o bé recurs contenciós 
administratiu davant la sala contenciosa del Jutjat del Contenciós de Girona en el 
termini de dos mesos comptats també des de l’endemà de la recepció d’aquest 
acord. 
 
 
9.APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES. 
 
No n’hi ha. 
 
 
10. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
No se’n presenten. 
 
 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 
11. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
Es dóna compte dels Decrets dictats per la Presidència que es detallen a 
continuació: 
 
Decret de 29.11.16 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. 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
12. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
 
Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen a 
continuació: 
Resolució de 05.12.2016 Atorgar al titular del Mas La Casanova un permís puntual 

d’abocametn d’aigües residuals amb camió cisterna. 
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Resolució de 05.12.2016 Atorgar a la Comunitat de Propietaris de l’Edifici el Molí del 
municipi de Campdevànol un permís per a la utilització del 
servei de neteja de clavegueram i aprovar la liquidació. 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
11. PRECS I PREGUNTES 
 
El president informa el Consell de Govern dels temes següents: 
 
1 El president explica que la situació dels Residus Sòlid Urbans és complexa 
perquè costa d’aclarir la realitat de la proposta. Els serveis tècnics i jurídics 
elaboraran un informe. Hi ha complicacions a totes les ofertes. La proposta més 
aconsellable és declarar desert el contracte i després es valorarem l’informe en 
detall. Cap decisió és del tot segura al 100%. En el transcurs d’aquest nadal s’haurà 
de prendre una decisió. 
 
2 Reunió amb Joventut per atendre reivindicacions de caràcter salarial i laboral 
difícils. Intentarem fer una valoració de les reivindicacions i cal instar una revisió 
de la relació de llocs de treball. Intentarem resoldre-ho. 
 
3 El president explica que va anar a Tremp a signar el Conveni amb el Departament 
de Territori i Sostenibilitat pel tema de la millora de camins. Ens donen 97.000 €. 
El Conseller va anunciar que es vol arribar al sostre antic de 400.000 € que hi havia 
anteriorment. 
 
El Sr. Lluís López trasllada les felicitacions de l’evacuació de Ribes de Freser dels 
caps de setmana. 
 
4 El president explica que el dia 14 de febrer segurament hi haurà reunió de la 
Comissió de l’Accés Motoritzat al Medi Natural. El vicepresident senyor Josep 
Coma recorda que si hi ha algú que tingui alguna petició de tancament d’algun 
camí que l’enviï abans del febrer. 
 
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 
 
 


