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ACTA DEL PLE. SESSIÓ NÚMERO 05/2016 
 
Lloc:  Sala Gonçal Cutrina del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts, 20 de setembre de 2016 
Hora d’inici:  20:00 hores 
Hora d’acabament: 20:10 hores 
Règim de sessió: Ordinària 
 
 
Assistents: President: • Sr. Joan Manso i Bosoms 
   
 Vicepresidents: • Sr. Eudald Picas i Mitjavila 
  • Sr. Miquel Rovira i Comas 
  • Sra. Immaculada Constans i Ruiz  
  • Sr. Josep Coma i Guitart  
   
 Consellers: • Sr. Joan Albamonte i Ventayol 
  • Sra. Mònica Bonsoms i Pastoret 
  • Sr. Josep Estragués i Bonada 
  • Sr. Dolors Cambras i Saqués 
  • Sr. Enric Gràcia i Barba 
  • Sr. Jaume Garcia i Anglada 
  • Sr. Roger Bosch i Capdevila 
  • Sr. Joan Dordas i Riu  
  • Sr. Jordi Caparrós i Marcé 
  • Sr. Luis López i Lafuente 
  • Sra. Anna Belén Avilés i Ramos 
  • Sra. Mariona Baraldés i Cabarrocas,  
   
 Gerent: • Sr. Jordi Moner i Caner 
   
 Interventora:  
   
 Secretària accidental: • Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   
Excusa la seva absència  
  • Sr. Jordi Batchelli i Aulinas 
  • Sr. Josep Tremps i Bosch 
   
 
L’objecte de la reunió és dur a terme la sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal 
del Ripollès i tractar el assumptes de l’ordre del dia següent: 
 
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 
 



 
Presidència 

2. Despatx oficial. 
 

Dictàmens de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió 
 

3. Donar compte de l'Informe relatiu al compliment de les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, desenvolupades 
per l’Ordre HAP/2015/2012.  2n trimestre 2016. 

4. Acceptació de la denúncia del Conveni subscrit amb l'Ajuntament de 
Camprodon en data 9.10.98 i acceptació de la revocació de la delegació de la 
competència en matèria dels serveis de la recollida, transport, valoració, 
disposició i rebuig dels residus sòlids municipals, del servei de deixalleria i 
de la recollida del vidre, el paper i el cartró. 

5. Donar compte de l'aprovació de l’expedient de contractació del servei de la 
recollida i el transport als gestors autoritzats dels residus municipals de la 
comarca del Ripollès, excepte el municipi de Camprodon, mitjançant 
procediment obert, harmonitzat, amb diversos criteris d’adjudicació i 
tramitació ordinària. 

6. Modificació del Protocol d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe. 
 

Control de l’Acció de Govern 
 
7. Donar compte dels decrets de Presidència. 
8. Donar compte de les resolucions de Gerència. 
9. Donar compte de les actes de Consell de Govern corresponents a les sessions 

celebrades entre els dies 5 i 26 de juliol de 2016. 
10. Mocions d’urgència. 
 10.1 Acceptació de la renúncia d'un conseller.  
11. Precs i preguntes. 
 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ ANTERIO R 
 
Per unanimitat dels membres assistents s’aprova la proposta d’acta de la sessió de 
data 19 de juliol de 2016, sense cap esmena. 
 
 

PRESIDÈNCIA 
 
2. DESPATX OFICIAL 
 
Es dóna compte als assistents dels actes realitzats per la Presidència i que són els següents: 
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12/07/2016 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb la senyora Paquita 

Pulgarín, de l’Associació de Persones Sordes del Ripollès. 

12/07/2016 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb el senyor Xavier Urbón, 

nou director Centre Formació d'Adults del Ripollès, per explicar els 

serveis que ofereix aquest centre. 

12/07/2016 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb la senyora Mònica 

Bonsoms, consellera comarcal de  l'Àrea de Joventut, per tractar el nou 

model de tècniques compartides de joventut del Ripollès. 

12/07/2016 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb els alcaldes de 

Camprodon i de Setcases per tractar els afers de Residus i FEDER. 

19/07/2016 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb els directors dels centres 

educatius Tomàs Raguer i Ramon Suriñach i les AMPA sobre 

l'adequació a la normativa de la cuina industrial que dóna servei a 

aquests centres. 

19/07/2016 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb la senyora Montse 

Tallant, representant del Servei Educatiu del Ripollès per tractar 

qüestions relacionades amb el servei de transport escolar del curs 2016-

17. 

19/07/2016 Al Consell Comarcal del Ripollès, junta general del Consorci Benestar 

de Benestar Social del Ripollès. 

19/07/2016 Roda de premsa informativa sobre el contracte del servei de recollida de 

residus. 

20/07/2016  A la seu de la Generalitat a Girona, signatura del contracte Programa 

Serveis Socials i Joventut. 

22/07/2016 A Barcelona, a la seu de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, 

Comissió de Direcció del Patronat de la Vall de Núria. 

23/08/2016 Reunió amb els alcaldes de la Vall de Camprodon per tractar l’afer del 

nou servei de recollida de residus. 

28/08/2016 A Sant Pau de Segúries, assistència a actes de la Festa Major.  

28/08/2016 A Gombrèn, assistència a actes de la Festa Major.  

01/09/2016 A Núria, assistència a la Diada de Sant Gil. 



01/09/2016 A Queralbs, visita oficial del conseller de Territori i Sostenibilitat, 

senyor Josep Rull, a l’ajuntament. 

11/09/2016 A Sant Joan de les Abadesses, assistència a actes de la Festa Major.  

12/09/2016 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb els ajuntaments de Ripoll 

i Campdevànol i el Consorci de Vies Verdes. 

14/09/2016 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb el secretari general de 

Treball de la Generalitat de Catalunya, la directora dels serveis 

territorials de Treball de Girona, el cap del Servei de Desenvolupament 

local del SOC, el gerent de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès 

i l’alcalde de Camprodon, sobre polítiques d’ocupació i promoció 

econòmica. 

14/09/2016 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb el secretari general de 

Treball de la Generalitat de Catalunya, la directora dels serveis 

territorials de Treball de Girona, el cap del Servei de Desenvolupament 

local del SOC, el gerent de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès 

i l’alcalde de Ribes de Freser, sobre polítiques d’ocupació i promoció 

econòmica. 

14/09/2016 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb els alcaldes de Llanars, 

Molló, Setcases i Vilallonga de Ter per tractar el tema de la recollida de 

residus. 

 
El Ple en queda assabentat. 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE LA GESTIÓ 
 
3. DONAR COMPTE DE L'INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LES 
OBLIGACIONS DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ PREVIST ES A LA 
LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27 D’ABRIL, D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I 
SOSTENIBILITAT FINANCERA, DESENVOLUPADES PER L’ORDR E 
HAP/2015/2012.  2N TRIMESTRE 2016. 
 
 
En data 25 d'agost de 2016, la interventora del Consell Comarcal, ha emès l'informe que es 
transcriu a continuació i del qual es dóna compte al Ple: 
 

"INFORME DE LA INTERVENCIÓ 
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Assumpte:  Compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la llei 
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat Financera, 
desenvolupades per l’Ordre HAP/2015/2012.  2n trimestre 2016. 
 
Montserrat Miarons Serra,  Interventora del Consell Comarcal del Ripollès, emeto el següent 
informe: 
 

Antecedents 
 
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat financera, 
(LOEPSF), regula el principi de transparència com a base del funcionament de les 
Administracions Públiques.  
 
En concret, l’article 6 LOEPSF estableix l’obligació de les Administracions Públiques de 
subministrar tota la informació necessària pel compliment de les disposicions recollides en 
l'esmentada llei, amb la forma i procediments que s’estableixin en les normes que la 
desenvolupin.  
 
El desenvolupament reglamentari d’aquest article es troba en l’Ordre del Ministeri d’Hisenda 
i Administracions Públiques, HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, estableix que la remissió 
d’aquesta informació haurà de realitzar-se abans de l’últim dia del mes següent a la 
finalització de cada trimestre de l’any. 
 
Mitjançant el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, es desenvolupa la metodologia de càlcul 
del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les obligacions 
de publicació i de remissió al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb 
el que preveu la LOEPSF. 
 
 
L’Ordre  HAP/2105/2012 estableix en l’article 4 que la remissió de la informació 
economicofinancera corresponent a la totalitat de les unitats dependents de cada Corporació 
Local es centralitzarà a través de la intervenció .../... 
 
Actualment  configuren aquesta Corporació Local  -d’acord amb els criteris recollits en el 
Sistema Europeu de Comptes (SEC95)- i segons sectorització efectuada per la Intervenció 
General de l’Administració de l’Estat (IGAE), les següents administracions públiques: 
 

• Consell Comarcal del Ripollès  (CCR) 
• Consorci Servei de Recaptació Cerdanya/Ripollès (CSRCR) 
• Agència de Desenvolupament del Ripollès (ADR) 

 
 

INFORME 
 

PRIMER.- De conformitat amb el que es regula en l’article 4 de la Llei 2/2012, LOEPSF, 
aquesta Intervenció ha complert amb temps i forma amb l’obligació de remissió del 



subministrament de la informació trimestral corresponent al segon trimestre de 2016, el 
passat 28 de juliol de 2016. 
La remissió de la informació s’ha realitzat a través de la plataforma telemàtica habilitada a 
l’efecte a l’Oficina Virtual de les Entitats Locals, 
https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/trimestrales/  atenent al següent esquema: 
 

1.- Comunicació trimestral de dades individualitzades per Entitats 
 

1.1 Dades del pressupost actualitzat i execució 
Resum classificació Econòmica 
Desglossament d’ingressos corrents 
Desglossament d’Ingressos de Capital i financers 
Desglossament de Despeses corrents 
Desglossament d’operacions de capital i financeres 
Calendari i pressupost de tresoreria 
Romanent de Tresoreria 
Deute viu i venciment mensual previst en el proper trimestre 
Perfil del venciment del deute en els propers 10 anys. 
Dotació de plantilles i retribucions 

 
1.2 Annexos informació (formularis requerits per la IGAE) 

Ajustos informe d’Evaluació per relacionar Ingressos/Despeses amb normes SEC 
Detall de les inversions financerament sostenibles (DA 6 LO 2/2012) 
Interessos i rendiments meritats en l’exercici (despeses) 
Avals de l’Entitat 
Fluxos interns 
Vendes d’accions i participacions 
Adquisicions d’accions i participacions 
Operacions atípiques 
Moviments del compte “Creditors per operacions pendents d’aplicar al 
pressupost”. 

 
2.-Ajustos a Sistema de Comptes Europeu aplicables al Grup Entitats de la    
Corporació. 

 
2.1.-Ajustos per operacions internes entre entitats 

 
3.- Informe d’Avaluació grup Administracions Públiques  

 
3.0. Dades generals de l’Informe d’Avaluació 
3.1. Validació dades informe avaluació/aixecar validament 
3.2. Resum anàlisi Estabilitat pressupostària i valoració del compliment de la 
       Regla de la Despesa 
3.4 Resum anàlisi Estabilitat financera. 

 
4.- Tancament de l’Informe d’Avaluació i Firma 
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SEGON.- Segons l’article 3 de la LOEPSF s’entendrà per Estabilitat Pressupostària de les 
Administracions Públiques la situació d’equilibri o superàvit estructural.  El compliment 
d’aquest objectiu implica, en termes generals, que els capítols 1 a 7 de l’estat de despeses del 
pressupost es financin amb ingressos no financers, és a dir, amb ingressos procedents dels 
capítols 1 a 7 de l’estat d’ingressos.  Cal tenir en compte que per a un correcte càlcul, han de 
realitzar-se determinats ajustos per adaptar i transformar el saldo pressupostari no financer a 
la comptabilitat nacional. 
 
Les dades referents a l’execució del pressupost del 2n trimestre 2016 en termes consolidats,  
així com els càlculs i ajustos efectuats que han estat presentats al MINHAP, són els que es 
resumeixen a continuació. 
 

 Informe Avaluació - Resultat Estabilitat Pressupostària del Grup Administració Pública 
 

ajustaments Capacitat o
Ingressos Despesa Ajustaments per operacions Necessitat

Entitat no financers no financera pròpia Entitat internes de Finançament
CCR 7.010.300,59 7.055.550,78 0,00 7.564,48 -37.685,71

CSRCR 1.034.000,00 948.322,92 0,00 -12.357,27 73.319,81
ADR 1.409.392,32 1.404.417,79 1.881,50 24.818,56 31.674,59

TOTALS 9.453.692,91 9.408.291,49 1.881,50 20.025,77 67.308,69
 

CAPACITAT / NECESSITAT FINANÇAMENT DE LA CORPORACIÓ  LOCAL 67.308,69

 
Informe del nivell de deute viu a 30-06-2016 del Grup Administració Pública 

 

Amb TOTAL
Deute a Operacions Fàctoring Avals Altres AAPP DEUTE VIU 

curt Emissions amb entitats sense executats operacions ( FFPP) AL FINAL DEL
Entitat termini de deute de crèdit recurs reintegrats de crèdit PERÍODE

CCR 339.025,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339.025,58
CSRCR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ADR 0,00 0,00 559.434,39 0,00 0,00 0,00 0,00 559.434,39
TOTALS 339.025,58 0,00 559.434,39 0,00 0,00 0,00 0,00 898.459,97

 
TERCER.- . L’article 4 de la LOEPSF estableix que les administracions públiques i altres 
subjectes compresos en l’àmbit d’aplicació de la llei estaran subjectes al principi de 
sostenibilitat financera. A aquests efectes, defineix la sostenibilitat financera com la capacitat 
per finançar compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute públic i 
morositat de deute comercial. S’entén que existeix sostenibilitat financera del deute comercial 
quan el període mig de pagament als proveïdors (PMPP) no supera el termini màxim previst 
en la normativa sobre morositat.  
 



Les dades presentades al MINHAP corresponents al PMPP del 2n trimestre 2016 són les que 
segueixen: 

 
RÀTIO PERÍODE

RÀTIO OPERACIONS MIG
OPERACIONS PENDENTS PAGAMENT

ENTITAT PAGADES PAGAMENT TRIMESTRAL
Consell Comarcal del Ripollès 3,21 -14,70 -0,35
Consorci Servei Recaptació Cerdanya-Ripollès -15,43 -27,75 -15,64
Agència de Desenvolupament del Ripollès 30,29 30,11 30,22

3,89PERÍODE MIG DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS........ ..............................

 
 
QUART.- De l’anàlisi de les dades es desprèn que a nivell consolidat i fins al segon  trimestre 
de 2016  es compleix l’objectiu d’Estabilitat  Pressupostària, donat que la Corporació obté 
una capacitat de finançament global de 67.308,69 €. 
 
També es compleix l’objectiu de Sostenibilitat Financera; la corporació presenta un PPMP de 
3,89 dies i per tant no supera el màxim establert en 30 dies per les normes vigents. 
 
CINQUÈ.- Tot i que la normativa no exigeix de manera específica l’elaboració d’un informe, 
aquesta intervenció el considera necessari i convenient, de cara a resumir la  
 
 
informació subministrada, els ajustos i càlculs efectuats, així com per recollir les conclusions 
respecte a l’avaluació del compliment d’estabilitat pressupostària, deute públic i sostenibilitat 
financera. 
 
Es considera oportú donar trasllat del present informe al President per tal que l’elevi al Ple 
de la Corporació per al seu coneixement. 
 
Ripoll, 25  d’agost  de 2016///La interventora, Montserrat Miarons Serra" 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
4. ACCEPTACIÓ DE LA DENÚNCIA DEL CONVENI SUBSCRIT A MB 
L'AJUNTAMENT DE CAMPRODON EN DATA 9.10.98 I ACCEPTA CIÓ DE LA 
REVOCACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE LA COMPETÈNCIA EN MATÈ RIA 
DELS SERVEIS DE LA RECOLLIDA, TRANSPORT, VALORACIÓ,  
DISPOSICIÓ I REBUIG DELS RESIDUS SÒLIDS MUNICIPALS,  DEL SERVEI 
DE DEIXALLERIA I DE LA RECOLLIDA DEL VIDRE, EL PAPE R I EL 
CARTRÓ 
 
 
Antecedents de fet: 
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1.-   El servei de recollida de residus municipals és una competència dels 
ajuntaments, de conformitat amb el que disposa l’article 26. 1 a) de la Llei 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de les Bases del Règim Local.  
 
Els ajuntaments de la comarca del Ripollès  van delegar al Consell Comarcal la 
competència de la recollida dels residus sòlids municipals i la gestió del corresponent 
servei, a l’empara del que determina el precepte citat i de l’article 25.1.c) del Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
l'organització comarcal de Catalunya. 
 
En concret, en data 9 d'octubre de 1998, l'Ajuntament de Camprodon i el Consell 
Comarcal del Ripollès van subscriure el Conveni pel qual aquella corporació delegava 
al Consell la prestació dels serveis municipals de la recollida, del transport, de la 
valoració, la disposició i el rebuig dels residus sòlids municipals, del servei de 
deixalleria i de la recollida del vidre, el paper i el cartró. 
 
2.- El Consell de Govern, en la seva sessió de data 19 de juliol de 2016 va aprovar la 
tramitació de l’expedient de contractació i el procediment d’adjudicació per 
procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació, harmonitzat i tramitació 
ordinària, del servei de la recollida i el transport als gestors autoritzats dels residus 
municipals de la comarca del Ripollès, així com el corresponent Plec de clàusules 
econòmiques administratives i tècniques. Aquesta proposta havia estat dictaminada 
favorablement, amb caràcter previ, pel Consell d'Alcaldes, en la seva sessió ordinària 
de data 12 de juliol de 2016. 
 
3.- En data 5 de setembre de 2016, l'Ajuntament de Camprodon ha notificat a aquesta 
corporació l'acord adoptat en la sessió extraordinària del seu plenari celebrada en data 
2 de setembre de 2016, pel qual denuncia el Conveni de delegació subscrit en data 9 
d'octubre de 1998, al qual s'ha fet referència abans. 
 
L'acord de revocació del conveni de delegació adoptat per l'Ajuntament de 
Camprodon, comporta una modificació substancial del contracte de residus aprovat 
pel Consell Comarcal, que actualment es troba en període de presentació d'ofertes 
fins el proper dia 17 de setembre. En conseqüència, el dia 6 de setembre de 2016, la 
presidència va dictar un decret pel qual es suspenia i deixava sense efecte la 
tramitació d'aquest expedient de contractació i s'instava. amb la màxima celeritat, la 
tramitació d'un nou expedient de contractació per a la prestació del servei a tota la 
comarca, exclòs el municipi de Camprodon. El Consell de Govern, en sessió de data 6 
de setembre va ratificar aquest decret. 
 
4.- La revocació de la delegació d'aquestes competències per part de l'Ajuntament de 
Camprodon, tal i com ja es va avançar mitjançant escrit adreçat al seu alcalde en data 
26 de maig de 2016, comporta una sèrie de conseqüències jurídiques que precisen ser 
abordades conjuntament i degudament formalitzades, tals com la subrogació del 
personal que presta el servei de recollida del municipi i servei de deixalleria (d'acord 
amb la legislació vigent), així com les despeses anuals que genera l'abocador 
clausurat comarcal de Les Llosses R3 (assegurança, manteniment, transport i 



tractament de lixiviats...), de les quals l'Ajuntament de Camprodon en serà 
responsable, en la part proporcional que li correspon.  
 
L'acord de revocació de la delegació inclou la deixalleria de Camprodon, que 
actualment presta el seu servei a tots els municipis de la Vall, per la qual cosa caldrà 
fixar les condicions del seu funcionament.  
 
L'acord de revocació de la delegació no fixa una data a partir de la qual la delegació 
deixarà de ser efectiva, caldrà fixar un calendari i les condicions de la prestació del 
servei fins aleshores. 
 
Caldrà crear una comissió formada per representants polítics i tècnics de l'ajuntament 
de Camprodon i del Consell Comarcal del Ripollès amb l'objecte d'establir el 
calendari, drets i obligacions per totes les parts, derivats de la revocació de la 
delegació dels serveis de recollida i tractament de residus i deixalleria de referència. 
 
 
Fonaments de Dret: 
 
I.-  L'article 25.1.c) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova 
el text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, estableix que 
correspon a la comarca l'exercici de les competències que li deleguin els municipis. 
Les delegacions i encàrrecs de gestió hauran d'anar acompanyades de la transferència 
dels recursos necessaris per exercir-les. 
 
L'article 9.4 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya estableix que les comarques 
poden exercir les competències municipals en els supòsits i amb els requisits 
establerts a les lleis. 
 
L'article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim 
local, determina que es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre 
legal de membres de les corporacions, l'acceptació de les delegacions i encomanes de 
gestió. 
 
L'article 13 de la Llei 30/1992, de Règim jurídic de les Administracions públiques i 
del procediment administratiu comú disposa que les delegacions de competències i la 
seva revocació s'hauran de publicar en el Butlletí oficial de l'Estat, de la Comunitat 
Autònoma o en el de la província, segons l'administració a la qual pertanyi l'òrgan 
delegant i l'àmbit territorial de competència d'aquest. 
 
La delegació serà revocable en qualsevol moment. 
 
II.-  De conformitat amb l'article 9.2 del Reglament regulador del Consell d'Alcaldes, 
els dictàmens previs de les resolucions sobre l’exercici de competències delegades o 
facultats atribuïdes pels municipis seran vinculants pel ple del Consell Comarcal del 
Ripollès en els termes de la delegació efectuada.  
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Vist el dictamen favorable del Consell d'Alcaldes, pres en la sessió de data 14 de 
setembre de 2016; 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, es 
proposa al Ple l'adopció dels acords següents: 
  
Primer. Acceptar la denúncia del Conveni subscrit amb l'Ajuntament de Camprodon 
en data 9.10.98 i acceptar la revocació de la delegació de la competència en matèria 
dels serveis de la recollida, transport, valoració, disposició i rebuig dels residus 
sòlids municipals, del servei de deixalleria i de la recollida del vidre, el paper i el 
cartró.    
 
Segon. Instar els serveis jurídics, tècnics i econòmics del Consell Comarcal del 
Ripollès per tal que informin sobre l'abast de les conseqüències derivades de la 
revocació de la delegació del servei per part de l'Ajuntament de Camprodon. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Camprodon. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per  majoria absoluta, amb les abstencions de la 
senyora Anna Belén Avilés i Ramos, del grup del PSC i de la senyora Mariona Baraldés 
Cabarrocas, del grup de la CUP. 
 
 
5. DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE LA RECOLLIDA I EL TRANSP ORT 
ALS GESTORS AUTORITZATS DELS RESIDUS MUNICIPALS DE LA 
COMARCA DEL RIPOLLÈS, EXCEPTE EL MUNICIPI DE CAMPRO DON, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, HARMONITZAT, AMB 
DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀ RIA 
 
 
El Consell de Govern, en la sessió extraordinària de data 13 de setembre de 2016 
ha adoptat l'acord  que es transcriu a continuació i el Consell d'Alcaldes, en la 
sessió de data 14 de setembre de 2016, ha dictaminat favorablement sobre aquest 
acord, del qual es dóna compte al Ple al efectes oportuns: 
 
"1.-    El servei de recollida de residus municipals és una competència dels 
ajuntaments, segons l’article 26. 1 a) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de les Bases del Règim Local.  
 
Els ajuntaments de la comarca del Ripollès  van delegar al Consell Comarcal la 
competència de la recollida dels residus sòlids municipals i la gestió del 
corresponent servei, a l’empara del que determina el precepte citat i de l’article 
25.1.c) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya. 



 
El Consell de Govern, en la seva sessió de data 19 de juliol de 2016 va aprovar la 
tramitació de l’expedient de contractació i el procediment d’adjudicació per 
procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació, harmonitzat i tramitació 
ordinària, del servei de la recollida i el transport als gestors autoritzats dels 
residus municipals de la comarca del Ripollès, així com el corresponent Plec de 
clàusules econòmiques administratives i tècniques. Aquesta proposta havia estat 
dictaminada favorablement, amb caràcter previ pel Consell d'Alcaldes, en la seva 
sessió ordinària de data 12 de juliol de 2016. 
 
2.- En data 5 de setembre de 2016, l'Ajuntament de Camprodon ha notificat a 
aquesta corporació l'acord adoptat en la sessió extraordinària del seu plenari 
celebrada en data 2 de setembre de 2016, pel qual denuncia el Conveni subscrit 
en data 9 d'octubre de 1998, pel qual l'Ajuntament de Camprodon delegava al 
Consell Comarcal la prestació dels serveis de la recollida, transport, valoració 
disposició i rebuig dels residus sòlids municipals, del servei de deixalleria i de la 
recollida del vidre, el paper i el cartró. 
 
3.- L'acord de revocació del conveni de delegació adoptat per l'Ajuntament de 
Camprodon, comporta una modificació substancial del contracte de residus 
aprovat pel Consell Comarcal, que actualment es troba en període de presentació 
d'ofertes fins el proper dia 17 de setembre, per la qual cosa esdevé necessari 
suspendre i deixar sense efecte aquest procediment i iniciar-ne un de nou, amb 
l'exclusió del municipi de Camprodon, amb la major celeritat possible. 
 
En efecte, el termini del contracte actualment vigent finalitza el proper mes 
d’octubre, amb una possible pròrroga de 6 mesos més, pel cas que no hagi 
finalitzat el procediment d'adjudicació. És per això que s'ha d'instar el nou 
procediment contractual al més aviat possible. 
 
Per decret de Presidència de data 6 de setembre de 2016, ratificat per Consell de 
Govern del mateix dia, es va acordar suspendre i deixar sense efecte la tramitació 
de l’expedient de contractació i el procediment d’adjudicació per procediment  i  
instar, amb la màxima celeritat possible, la tramitació d'un nou  expedient de 
contractació i la redacció dels nous plecs de clàusules econòmiques 
administratives i tècniques del servei de la recollida i el transport als gestors 
autoritzats dels residus municipals de la comarca del Ripollès, exclòs el municipi 
de Camprodon. 
 
4.- Vistos el nous plecs de clàusules administratives i tècniques que regulen la 
contractació del servei de la recollida i el transport als gestors autoritzats dels 
residus municipals de la comarca del Ripollès, excepte el municipi de Camprodon, 
mitjançant procediment obert, harmonitzat, amb diversos criteris d’adjudicació i 
tramitació ordinària. 
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5.- De conformitat amb l’article 9 del Reglament regulador del Consell d’Alcaldes 
de la comarca del Ripollès, aquest òrgan ha d’emetre dictamen previ sobre els 
acords de creació i establiment dels serveis comarcals, així com en el cas de canvi 
en la seva forma de gestió.  
 
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, es proposa al Consell de Govern l’adopció dels acords 
següents: 
 
Primer. Aprovar la tramitació de l’expedient de contractació i el procediment 
d’adjudicació per procediment obert, harmonitzat, amb diversos criteris 
d’adjudicació i tramitació ordinària, del servei de la recollida i el transport als 
gestors autoritzats dels residus municipals de la comarca del Ripollès, excepte el 
municipi de Camprodon.  
 
Aquest acord resta supeditat al dictamen favorable del Consell d'Alcaldes. 
 
Segon. Aprovar el Plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques del 
procediment obert, harmonitzat, amb diversos criteris d’adjudicació i tramitació 
ordinària del servei de la recollida i el transport als gestors autoritzats dels 
residus municipals de la comarca del Ripollès, excepte el municipi de Camprodon. 
 
Tercer. Autoritzar la despesa d’1.424.823,12 €/any, més 142.482,31 € 
corresponent al 10% d’IVA, i que resulta un import total de 1.567.305,43 €/any 
(UN MILIÓ CINC-CENTS SEIXANTA-SET MIL TRES-CENTS CINC EUROS AMB 
QUARANTA-TRES CÈNTIMS), IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària del pressupost vigent, supeditat a l’informe favorable 
d’Intervenció. 
 
Quart. Adoptar el compromís de consignar dotació pressupostària suficient en el 
pressupost de les properes anualitats previstes en el contracte, per fer front a la 
resta del contracte. 
 
Cinquè. Convocar el procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació 
mitjançant anuncis de licitació en el DOUE, el BOE, i en el BOP de Girona, i al 
tauler d’anuncis de la corporació. També es publicarà l’anunci de licitació a la 
web del Consell Comarcal del Ripollès www.ccripolles.cat, en l’apartat del Perfil 
del contractant. 
 
Sisè. Donar compte d'aquest acord a la Intervenció i a l'Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, per al seu coneixement i als efectes oportuns." 
 



El Ple en queda assabentat. 
 
 
6. MODIFICACIÓ DEL PROTOCOL D’ASSETJAMENT SEXUAL I 
D’ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE 
 
Per acord de Ple de 18 de maig de 2010, es va aprovar el Protocol d’assetjament 
sexual i d’assetjament per raó de sexe, en compliment del que determina l’article 
48 de la Llei 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva d’homes i dones. 

 

Donat el temps transcorregut des de la seva aprovació, esdevé necessari revisar el 
contingut del Protocol d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, en el 
sentit següent: 

 

- Determinar que les referències que en el Protocol es fan a la representació 
legal dels treballadors, també s’entendran fetes, mentrestant no existeixi 
aquesta figura a la corporació, als representants elegits internament pels 
treballadors de la corporació, a efectes d’acomplir l’article 48.2 de la Llei 
3/2007, de 22 de març. 

- Establir les persones de referència a la corporació, amb funcions 
d’assessorament i assistència a les persones afectades per una situació 
d’assetjament sexual o d’assetjament per raó de sexe. 

 

Ateses les competències atorgades al Ple d’aquesta corporació per l'article 14.2.q) 
del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de l0organització comarcal de Catalunya. 

 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, 
el Ple per unanimitat dels assistents acorda: 
 

Primer. Aprovar la modificació del Protocol d’assetjament sexual i d’assetjament 
per raó de sexe. 

 

Segon.- Comunicar aquest acord a tots els treballadors de la corporació per al seu 
coneixement, i a efectes de promoure l’elecció interna dels seus representants, a 
efectes d’acomplir el que preveu l’article 48.2 de la Llei 3/2007, de 22 de març, 
per a la igualtat efectiva entre homes i dones. 

 
Tercer.- Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers socials i 
Família. 
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Quart.- Comunicar aquest acord al Consorci Servei Recaptació Cerdanya Ripollès 
i a l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, com a ens adscrits als Consell 
Comarcal del Ripollès, per al seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
 
 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 
 
7.  DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
Es dóna compte dels Decrets dictats per la Presidència que es detallen a continuació: 
 
Decret de 28.06.2016 Classificar les proposicions presentades pels licitadors del 

contracte del servei de menjador de les escoles rurals del 
Ripollès, admissió de l'oferta presentada pel senyor Marc 
Navarro i Moya, requeriment de documentació i 
comunicació de la resolució als candidats presentats. 

Decret de 28.06.2016 Sol· licitar la subvenció pluriennal Eurodistricte per al 
desenvolupament de projectes de cooperació de l'Espai 
Català Transfronterer, d'acord amb el que preveu l'Ordre 
PRE/114/2016, de 12 de maig.  

Decret de 28.06.2016 Arxivar l'expedient sancionador incoat a la casa de colònies 
Mas Cabàlies per manca d'objecte i donar per favorable la 
inspecció biennal de la casa de col`nies Mas Cabàlies del 
municipi d'Ogassa i titularitat de la Fundació Catalana de 
l'Esplai.  

Decret de 29.06.2016 Contractar en règim laboral temporal, en la modalitat d'obra 
o servei determinat, al personal que es detalla, amb una 
jornada de 20 h setmanals, amb efectes des de l'1 de juliol 
de 2016 i pel termini d'un mes, per portar a terme el 
projecte Brigades Joves, "Jo feinejo, tu feineges" de 
l'Ajuntament de Campdevànol. 

Decret de 30.06.2016 Sol· licitud als serveis econòmics de la corporació d'un 
estudi sobre els costos i el rendiment dels serveis tècnics de 
la corporació. 

Decret de 30.06.2016 Prorrogar la contractació del personal adscrit a l'Escola 
Comarcal de Música del Ripollès que es detalla fins el 31 
d'agost d'enguany. 

Decret d'  01.07.2016 Autoritzar a un funcionari de la corporació el gaudiment de 
dies de permís. 

Decret d'  01.07.2016 Requerir a Gestió de Colònies SL com a titular de la casa de 
colònies Alberg Roques Blanques del municipi de Ribes de 
Freser l'esmena de deficiències detectades en una inspecció 
biennal. 

Decret de 05.07.2016 Decret provisional d'admesos i exclosos: procés de selecció 
d'un/a tècnic/a de comunicació i informació, en règim 



laboral temporal del Consell Comarcal del Ripollès. 
Decret de 05.07.2016 Atorgar un incentiu de productivitat a un funcionari de la 

corporació. 
Decret de 08.07.2016 Sol· licitud de subvenció per al desenvolupament de plans 

de foment territorial del turisme convocatòria 2016 i 
aprovació del projecte.  

Decret de 08.07.2016 Contracte menor de subministrament i muntatge de 3 
ampliacions de box pel Refugi d'Animals del Ripollès, per 
una despesa de 3.973,09€ més 843,35€ d'IVA, resultant un 
import total de 4.807,44€. 

Decret de 08.07.2016 Admetre l'oferta presentada per l'empresa TEISA, al 
procediment obert amb diversos criteris d'adjudicació, del 
contracte del servei de transport en la modalitat de serveis a 
la demanda nocturns i requerir-la a la presentació de la 
documentació que es relaciona. 

Decret d'   11.07.2016     Donar per favorable la inspecció biennal de l'alberg de 
joventut Pic de l'Àliga, del municipi de Queralbs i de 
titularitat de l'Agència Catalana de la Joventut. 

Decret de 12.07.2016 Concórrer a la convocatòria de subvenció destinada a la 
Xarxa d'impulsors del Programa de Garantia Juvenil a 
Catalunya, d'acord amb el què preveu la Resolució 
TSF/1639/2016, d'1 de juliol. 

Decret de 28.06.2016 Classificar les proposicions presentades pels licitadors del 
contracte del servei de menjador de les escoles rurals del 
Ripollès, admissió de l'oferta presentada pel senyor Marc 
Navarro i Moya, requeriment de documentació i 
comunicació de la resolució als candidats presentats. 

Decret de 28.06.2016 Sol· licitar la subvenció pluriennal Eurodistricte per al 
desenvolupament de projectes de cooperació de l'Espai 
Català Transfronterer, d'acord amb el que preveu l'Ordre 
PRE/114/2016, de 12 de maig.  

Decret de 28.06.2016 Arxivar l'expedient sancionador incoat a la casa de colònies 
Mas Cabàlies per manca d'objecte i donar per favorable la 
inspecció biennal de la casa de col`nies Mas Cabàlies del 
municipi d'Ogassa i titularitat de la Fundació Catalana de 
l'Esplai.  

Decret de 29.06.2016 Contractar en règim laboral temporal, en la modalitat d'obra 
o servei determinat, al personal que es detalla, amb una 
jornada de 20 h setmanals, amb efectes des de l'1 de juliol 
de 2016 i pel termini d'un mes, per portar a terme el 
projecte Brigades Joves, "Jo feinejo, tu feineges" de 
l'Ajuntament de Campdevànol. 

Decret de 30.06.2016 Sol· licitud als serveis econòmics de la corporació d'un 
estudi sobre els costos i el rendiment dels serveis tècnics de 
la corporació. 

Decret de 30.06.2016 Prorrogar la contractació del personal adscrit a l'Escola 
Comarcal de Música del Ripollès que es detalla fins el 31 
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d'agost d'enguany. 
Decret d'  01.07.2016 Autoritzar a un funcionari de la corporació el gaudiment de 

dies de permís. 
Decret d'  01.07.2016 Requerir a Gestió de Colònies SL com a titular de la casa de 

colònies Alberg Roques Blanques del municipi de Ribes de 
Freser l'esmena de deficiències detectades en una inspecció 
biennal. 

Decret de 05.07.2016 Decret provisional d'admesos i exclosos: procés de selecció 
d'un/a tècnic/a de comunicació i informació, en règim 
laboral temporal del Consell Comarcal del Ripollès. 

Decret de 05.07.2016 Atorgar un incentiu de productivitat a un funcionari de la 
corporació. 

Decret de 08.07.2016 Sol· licitud de subvenció per al desenvolupament de plans 
de foment territorial del turisme convocatòria 2016 i 
aprovació del projecte.  

Decret de 08.07.2016 Contracte menor de subministrament i muntatge de 3 
ampliacions de box pel Refugi d'Animals del Ripollès, per 
una despesa de 3.973,09€ més 843,35€ d'IVA, resultant un 
import total de 4.807,44€. 

Decret de 08.07.2016 Admetre l'oferta presentada per l'empresa TEISA, al 
procediment obert amb diversos criteris d'adjudicació, del 
contracte del servei de transport en la modalitat de serveis a 
la demanda nocturns i requerir-la a la presentació de la 
documentació que es relaciona. 

Decret d'   11.07.2016     Donar per favorable la inspecció biennal de l'alberg de 
joventut Pic de l'Àliga, del municipi de Queralbs i de 
titularitat de l'Agència Catalana de la Joventut. 

Decret de 12.07.2016 Concórrer a la convocatòria de subvenció destinada a la 
Xarxa d'impulsors del Programa de Garantia Juvenil a 
Catalunya, d'acord amb el què preveu la Resolució 
TSF/1639/2016, d'1 de juliol. 

Decret de 28.06.2016 Classificar les proposicions presentades pels licitadors del 
contracte del servei de menjador de les escoles rurals del 
Ripollès, admissió de l'oferta presentada pel senyor Marc 
Navarro i Moya, requeriment de documentació i 
comunicació de la resolució als candidats presentats. 

Decret de 28.06.2016 Sol· licitar la subvenció pluriennal Eurodistricte per al 
desenvolupament de projectes de cooperació de l'Espai 
Català Transfronterer, d'acord amb el que preveu l'Ordre 
PRE/114/2016, de 12 de maig.  

Decret de 28.06.2016 Arxivar l'expedient sancionador incoat a la casa de colònies 
Mas Cabàlies per manca d'objecte i donar per favorable la 
inspecció biennal de la casa de col`nies Mas Cabàlies del 
municipi d'Ogassa i titularitat de la Fundació Catalana de 
l'Esplai.  

Decret de 29.06.2016 Contractar en règim laboral temporal, en la modalitat d'obra 
o servei determinat, al personal que es detalla, amb una 



jornada de 20 h setmanals, amb efectes des de l'1 de juliol 
de 2016 i pel termini d'un mes, per portar a terme el 
projecte Brigades Joves, "Jo feinejo, tu feineges" de 
l'Ajuntament de Campdevànol. 

Decret de 30.06.2016 Sol· licitud als serveis econòmics de la corporació d'un 
estudi sobre els costos i el rendiment dels serveis tècnics de 
la corporació. 

Decret de 30.06.2016 Prorrogar la contractació del personal adscrit a l'Escola 
Comarcal de Música del Ripollès que es detalla fins el 31 
d'agost d'enguany. 

Decret d'  01.07.2016 Autoritzar a un funcionari de la corporació el gaudiment de 
dies de permís. 

Decret d'  01.07.2016 Requerir a Gestió de Colònies SL com a titular de la casa de 
colònies Alberg Roques Blanques del municipi de Ribes de 
Freser l'esmena de deficiències detectades en una inspecció 
biennal. 

Decret de 05.07.2016 Decret provisional d'admesos i exclosos: procés de selecció 
d'un/a tècnic/a de comunicació i informació, en règim 
laboral temporal del Consell Comarcal del Ripollès. 

Decret de 05.07.2016 Atorgar un incentiu de productivitat a un funcionari de la 
corporació. 

Decret de 08.07.2016 Sol· licitud de subvenció per al desenvolupament de plans 
de foment territorial del turisme convocatòria 2016 i 
aprovació del projecte.  

Decret de 08.07.2016 Contracte menor de subministrament i muntatge de 3 
ampliacions de box pel Refugi d'Animals del Ripollès, per 
una despesa de 3.973,09€ més 843,35€ d'IVA, resultant un 
import total de 4.807,44€. 

Decret de 08.07.2016 Admetre l'oferta presentada per l'empresa TEISA, al 
procediment obert amb diversos criteris d'adjudicació, del 
contracte del servei de transport en la modalitat de serveis a 
la demanda nocturns i requerir-la a la presentació de la 
documentació que es relaciona. 

Decret d'   11.07.2016     Donar per favorable la inspecció biennal de l'alberg de 
joventut Pic de l'Àliga, del municipi de Queralbs i de 
titularitat de l'Agència Catalana de la Joventut. 

Decret de 14.07.2016 Anul· lar el procediment selectiu per al nomenament d’un/a 
arquitecte/a com a funcionari/ària interí/na. 

Decret de 18.07.2016 Designació de personal de la corporació per formar part 
d’un procés de selecció de l’Ajuntament de Planoles. 

Decret de 20.07.2016 Adjudicació del procediment obert amb diversos criteris 
d’adjudicació del servei de disseny i creació de la pàgina 
web del Consell Comarcal del Ripollès. 

Decret de 20.07.2016 Decret definitiu d'admesos i exclosos: procés de selecció 
d'un/a tècnic/a de comunicació i informació, en règim 
laboral temporal del Consell Comarcal del Ripollès. 

Decret de 21.07.2016 Delegació de les funcions de la Presidència al vicepresident 
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primer. 
Decret de 22.07.2016 Adjudicació del procediment obert amb diversos criteris 

d’adjudicació del servei de transport de viatgers en la 
modalitat de serveis a la demanda nocturns. 

Decret de 22.07.2016 Contracte menor del servei de transport a la demanda 2016-
17 de les línies de Vallfogona Molló-Camprodon i Ripoll-
Vallfogona. 

Decret de 22.07.2016 Contracte menor del servei de transport a la demanda 2016-
17 línia Toses-Planoles-Ribes. 

Decret de 22.07.2016 Contracte menor de subministrament i substitució del 
polispast de la cullera bivalva de l’EDAR de Ribes de 
Freser. 

Decret de 25.07.2016 Ampliar la jornada laboral de la dinamitzadora juvenil de la 
corporació. 

Decret de 26.07.2016 Contracte menor de serveis de manteniment i suport 
informàtic de la seu del Consell Comarcal del Ripollès i del 
Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès, per 2 
mesos (agost i setembre). 

Decret de 26.07.2016 Designar els membres del comitè d’experts de la Mesa de 
contractació de la licitació del servei de gestió de l’Escola 
Comarcal de Música del Ripollès. 

Decret de 28.07.2016 Contractar en règim laboral temporal d’interinitat un tècnic 
de comunicació i informació de la corporació. 

Decret de 31.07.2016 Contracte menor de subministrament i instal· lació de 
diversos punts d’ancoratge a diferents zones amb risc de 
caiguda de les EDARs del Ripolles. 

Decret de 02.08.2016 Donar per favorable la inspecció biennal de la casa de 
colònies casal l’Esperança del municipi d’Ogassa. 

Decret de 08.08.2016 Esmena dels errors materials detectats als annexos 5, 6 i 7 
del plec de clàusules administratives que regulen la 
contractació del servei de la recollida i el transport als 
gestors autoritzats dels residus municipals de la comarca 
del Ripollès, mitjançant procediment obert, amb diversos 
criteris d’adjudicació, harmonitzat i tramitació ordinària. 

Decret de 09.08.2016 Comunicar a la Direcció General de Joventut el canvi de 
persona titular de la casa de colònies Alberg Marista del 
municipi de Toses. 

Decret de 16.08.2016 Atorgar unes gratificacions extraordinàries a la treballadora 
de la corporació que es relaciona. 

Decret de 22.08.2016 Contracte menor de serveis de manteniment i senyalització 
de la xarxa de senders itinerànnia al Ripollès dels senders 
categoritzats com a prioritat 2 i 3 bloc 2- Vall del Freser, 
corresponent a l’addenda 2015. 

Decret de 25.08.2016 Adjudicació del procediment obert amb diversos criteris 
d’adjudicació, del contracte del servei de gestió de l’Escola 
Comarcal de Música del Ripollès. 

Decret de 29.08.2016 Declarar extingida la relació funcionarial d’un treballador 



de la corporació. 
Decret de 06.09.2016 Suspensió i deixar sense efecte l’expedient de contractació 

del servei de la recollida i el transport als gestors 
autoritzats dels residus municipals de la comarca del 
Ripollès, mitjançant procediment obert, amb diversos 
criteris d’adjudicació, harmonitzat i tramitació ordinària. 

 
El Ple en queda assabentat. 
 
8. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
 
Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen a 
continuació: 
 
 
Resolució de 
27.06.2016 

Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües 
residuals de l’empresa Embotits Cros a la depuradora de 
Camprodon. 

Resolució de 
27.06.2016 

Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües 
residuals de l’empresa COMFORSA-2 a la depuradora de 
Ripoll- Campdevànol. 

Resolució de 
28.06.2016 

Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües 
residuals de l’empresa COMFORSA-3 a la depuradora de 
Ripoll- Campdevànol. 

Resolució de 
28.06.2016 

Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües 
residuals de l’empresa CAMPSA a la depuradora de 
Ripoll- Campdevànol. 

Resolució de 
30.06.2016 

Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües 
residuals de l’empresa FUNDACIÓ EDUARD SOLER - 
ESCOLA DEL TREBALL a la depuradora de Ripoll- 
Campdevànol. 

Resolució de 
30.06.2016 

Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües 
residuals de l’empresa MATRIX SA a la depuradora de 
Ripoll- Campdevànol. 

Resolució d'  
01.07.2016 

Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües 
residuals de l’empresa TRANSPORTS MIR, SA a la 
depuradora de Ripoll- Campdevànol. 

Resolució de 
06.07.2016 

Atorgament d'un permís d'abocament d'aigües residuals de 
l'empresa FUNDACIÓ PRIVADA MAP a la depuradora de 
Ripoll- Campdevànol.  

Resolució de 
07.07.2016 

Atorgament d’un permís anual d’abocament d’aigües 
residuals amb camió cisterna a l'empresa VIGFA 
RESIDUS, SLU. 

Resolució de 
07.07.2016 

Atorgament d’un permís puntual d’abocament d’aigües 
residuals amb camió cisterna a la Sra. Teresa Camarasa 
Payà. 

Resolució de Atorgament a l'Ajuntament de Ripoll d'un permís per a la 
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08.07.2016 utilització dels servei de camió cisterna per a la neteja de 
clavegueram del CEE Ramon Surinyach i del CEIP Tomàs 
Raguer. 

Resolució de 
08.07.2016 

Aprovar la liquidació a l'Ajuntament de Ripoll per la 
utilització dels servei de camió cisterna per a la neteja de 
clavegueram del CEE Ramon Surinyach i del CEIP Tomàs 
Raguer.  

Resolució de 
08.07.2016 

Atorgament a l'Ajuntament de Ribes de Freser d'un permís 
per a la utilització dels servei de camió cisterna per a la 
neteja de clavegueram del carrer Sant Quintí, del municipi 
de Ribes de Freser 

Resolució de 
08.07.2016 

Aprovar la liquidació a l'Ajuntament de Ribes de Freser 
per la utilització dels servei de camió cisterna per a la 
neteja de clavegueram del carrer Sant Quintí, del municipi 
de Ribes de Freser 

Resolució d'  
11.07.2016 

Atorgar al Sr. Josep Lluís Leal, en nom de l'ESTACIÓ DE 
MUNTANYA VALL DE NÚRIA, el permís per a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram i aprovar la 
liquidació. 

Resolució d'  
11.07.2016 

Atorgar al Sr. David Serrat Soldevila el permís per a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram i 
instal· lacions de sanejament del Mas la Pallissa, del 
municipi de Les Llosses i aprovar la liquidació. 

Resolució d'  
11.07.2016 

Acceptar l'encàrrec de l'Ajuntament de Planoles per a la 
redacció del projecte del carrer Josep Trueta de Planoles. 

Resolució d’ 
01.08.2016 

Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües 
residuals de l’empresa Mecanitzats Industrials, SL, a la 
depuradora de Ripoll-Campdevànol. 

Resolució d’ 
01.08.2016 

Atorgament d’un permís anual d’abocament d’aigües 
residuals amb camió cisterna a l'empresa Pompes Fúnebres 
del Ripollès, SL. 

Resolució d’ 
01.08.2016 

Atorgar a l’interessat de l’habitatge Mas Torrents  del 
municipi de Ripoll el permís per a la utilització del servei 
de neteja de clavegueram i aprovar la liquidació. 

Resolució d’ 
01.08.2016 

Atorgar al representant de l’Alberg Pic de l’Àliga del 
municipi de Queralbs el permís per a la utilització del 
servei de neteja de clavegueram i aprovar la liquidació. 

Resolució d’ 
01.08.2016 

Atorgament a l'Ajuntament de Molló d'un permís per a la 
utilització dels servei de camió cisterna per a la neteja de 
clavegueram del Camí de Favars del municipi de Molló. 

Resolució d’ 
01.08.2016 

Aprovar la liquidació a l'Ajuntament de Molló per la 
utilització dels servei de camió cisterna per a la neteja de 
clavegueram del Camí de Favars del municipi de Molló. 

Resolució d’ 
01.08.2016 

Atorgament a l'Ajuntament de Campelles d'un permís per a 
la utilització dels servei de camió cisterna per a la neteja 
de clavegueram del Polígon Industrial del municipi de 
Campelles. 



Resolució d’ 
01.08.2016 

Aprovar la liquidació a l'Ajuntament de Campelles per la 
utilització dels servei de camió cisterna per a la neteja de 
clavegueram del Polígon Industrial del municipi de 
Campelles. 

Resolució d’ 
01.08.2016 

Atorgament a l'Ajuntament de Ripoll d'un permís per a la 
utilització dels servei de camió cisterna per a la neteja de 
clavegueram de les instal· lacions de la piscina municipal, 
del  CEE Ramon Surinyach i del CEIP Tomàs Raguer del 
municipi de Ripoll. 

Resolució d’ 
01.08.2016 

Aprovar la liquidació a l'Ajuntament de Ripoll per la 
utilització dels servei de camió cisterna per a la neteja de 
clavegueram de les instal· lacions de la piscina municipal, 
del  CEE Ramon Surinyach i del CEIP Tomàs Raguer del 
municipi de Ripoll. 

Resolució de 
05.08.2016 

Acceptar l'encàrrec de l'Ajuntament d’Ogassa per a la 
redacció d’un estudi tècnic i un programa d’actuacions per 
a la desconnexió dels punts d’aigües blanques. 

Resolució d’ 
11.08.2016 

Arxiu de l’expedient del permís d’abocament d’aigües 
residuals a la depuradora de Ripoll-Campdevànol, per 
cesament de l’activitat de l’empresa Camió Auto Ripollès, 
SL. 

 
9. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE CONSELL DE GOVERN 
CORRESPONENTS A LES SESSIONS CELEBRADES ENTRE ELS DIES 5 I 26 
DE JULIOL DE 2016  
 
Es dóna compte de les actes de Consell de Govern números 13, 14 i 15 corresponents 
a les sessions celebrades en dates  5, 19 i 26 de juliol de 2016, respectivament. 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
10. MOCIONS D’URGÈNCIA . 
 
El president comenta la necessitat d’incloure en aquest Ple una proposta que no pot esperar 
a la celebració del proper Ple. Es tracta de la renúncia del conseller senyor Jaume Garcia i 
Anglada i, per tant, demana al plenari que accepti la urgència atès que per a possibilitar la 
presa de possessió del/ de la nou/va conseller/a cal iniciar el tràmit per a l'obtenció de la 
credencial corresponent davant la Junta Electoral Central, tràmit que convé agilitzar al 
màxim. 
 
Sotmesa la urgència a votació el Ple acorda per unanimitat aprovar-la i incloure la proposta 
següent: 
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10.1. ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA D'UN  CONSELLER 
 
Vist l'escrit presentat al Registre General del Consell Comarcal el dia 19 de setembre de 
2016 pel conseller de la candidatura d'ERC - AM, senyor Jaume Garcia i Anglada en el 
qual expressa la seva voluntat de renunciar al càrrec de regidor de l'Ajuntament de 
Campdevànol i, en conseqüència, al de conseller comarcal;  
 
Vist que de conformitat amb el que disposa la legislació electoral, procedeix el 
nomenament del substitut o substituta conformement als resultats de les darreres eleccions 
municipals de l’any 2015, 
 
Per tot l'exposat, el Ple per unanimitat dels membres assistents acorda: 
 
Primer. Acceptar la renúncia presentada pel conseller, senyor Jaume García Anglada, 
d'ERC - AM. 
 
Segon. Sol· licitar a la Junta Electoral que expedeixi la credencial del substitut o substituta 
corresponent als candidats respectius, de conformitat amb les eleccions municipals de 
2015.  
 
Tercer. Trametre aquest acord a la Junta Electoral Central juntament amb la documentació 
reglamentària, mitjançant la traducció. 
 
 
11. PRECS I PREGUNTES 
 
No se’n formulen. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a 
secretària, estenc aquesta acta. 
 
La secretària accidental,     Vist i plau 

El president,  
 
 
 
 
Marta Arxé i Llagostera     Joan Manso i Bosoms 
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