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ACTA DEL PLE. SESSIÓ NÚMERO 03/2016 
 
 
Lloc:  Sala Gonçal Cutrina del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts, 17 de maig de 2016 
Hora d’inici:  20.05 hores 
Hora d’acabament: 20.25 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. Jordi Batchelli i Aulinas 
  • Sr. Jaume Garcia i Anglada 
  • Sr. Roger Bosch i Capdevila 
  • Sr. Josep Tremps i Bosch 
  • Sr. Jordi Caparrós i Marcé 
  • Sr. Luis López i Lafuente 
  • Sra. Anna Belén Avilés i Ramos 
  • Sra. Mariona Baraldés i Cabarrocas 
   
 Gerent: • Sr. Albert Puigvert i Tuneu 
   
 Interventor: • Sr. Estanislau Rota i Tallant 
   
 Secretària accidental: • Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   
Excusa la seva absència  
  • Sr. Joan Dordas i Riu  
  
 
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: 
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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. Acceptació de la renúncia del gerent del Consell Comarcal del Ripollès. 
4. Nomenament del gerent del Consell Comarcal del Ripollès i delegació de 

competències. 
5. Donar compte de l'informe global d’avaluació sobre el compliment/ 

incompliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic, així com 
del compliment/incompliment de la regla de despesa i del període mig de 
pagament, corresponent  a la consolidació de les liquidacions dels pressupostos 
de l’exercici econòmic 2015 del grup administració pública: 

1. Consell Comarcal del Ripollès 
2. Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès 
3. Consorci Ripollès Desenvolupament 

6. Donar compte de l’informe d’avaluació global dels objectius d’estabilitat 
pressupostària i de l’estat del deute fins al primer trimestre de 2016. 

7. Aprovació de la  rectificació de l' inventari dels béns i drets a 31 de desembre de 
2015. 

8. Ratificació del decret de Presidència de data 9 de març de 2016 d’aprovació del 
Pla pressupostari i dels límits màxims de despesa no financera per als exercicis 
econòmics 2017 – 2019. 

9. Aprovació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari en el pressupost 
del Consell Comarcal del Ripollès per a l'any 2016 finançat mitjançant baixes de 
crèdits d'altres partides del pressupost no compromeses. 

10. Modificació de la plantilla i de la Relació de Llocs de Treball del Consell 
Comarcal del Ripollès. 

11. Ratificació de l’acord de Consell de Govern de data 19 d’abril de 2016, 
d’aprovació de 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 i de l'obertura de la convocatòria per al curs 
2016-2017. 

12. Ratificació de l’acord de Consell de Govern de data 19 d’abril de 2016, de 
modificació de les Bases reguladores per atorgar ajuts individuals de 
desplaçament a l’alumnat d’ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació 
infantil de la comarca del Ripollès i de l'obertura de la convocatòria per al curs 
2016-2017. 

 
 

Control de l’Acció de Govern 
 
13. Donar compte dels decrets de Presidència. 
14. Donar compte de les resolucions de Gerència. 
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15. Donar compte de les actes de Consell de Govern corresponents a les sessions 
celebrades entre els dies 1 de març i 19 d'abril de 2016. 

16. Mocions d’urgència. 
17. Precs i preguntes. 
 
 
NÚM. 1. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ AN TERIOR 
 
Per unanimitat dels membres assistents, s’aprova la proposta d’acta de la sessió de 
data 15 de març de 2016, sense cap esmena. 
 

PRESIDÈNCIA 
 
NÚM. 2. DESPATX OFICIAL 
 
Es dóna compte als assistents dels actes realitzats per la Presidència i que són els següents: 
 
11/03/2016 A Ripoll, inauguració de la Fira de les 40 hores. 
27/03/2016 A Sant Joan de les Abadesses, lliurament de premis del trial de 

Santigosa. 
05/04/2016 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb VIGFA residus. 
08/04/2016 Acompanyament a l’Honorable Senyora Meritxell Borràs, consellera de 

Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat, en 
la seva visita al Ripollès i en el dinar amb els alcaldes de la comarca. 

19/04/2016 A Girona, reunió amb el president i el gerent de XALOC.  
25/04/2016 Al Consell Comarcal del Ripollès, lliurament dels premis literaris Joan 

Triadú. 
15/04/2016 A Sant Joan de les Abadesses, visita a la Fira de Sant Isidre. 
05/05/2016 Al Consell Comarcal del Ripollès, visita dels alumnes de 4t de primària 

de l’escola Joan Maragall. 
05/05/2016 A Girona, dinar-reunió amb el president de la Diputació i els presidents 

dels Consells Comarcals de la demarcació de Girona. 
10/05/2016 A Ripoll, inauguració de la Fundació Tutelar del Ripollès. 
 
La senyora Ana Belén Avilés del grup PSC demana el contingut de la reunió amb el 
president de XALOC. 
 
El president explica que fa tres anys es va subscriure el conveni per al traspàs del 
SAT i del personal. Hi treballen 5 persones i el nombre de municipis usuaris del 
servei cada dia és superior. Per tant, es va demanar que es reforcés el servei a l'espera 
de tramitar i acordar la renovació del conveni subscrit. 
 
El Ple en queda assabentat. 
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COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE LA GESTIÓ 

 
3. ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA DEL GERENT DEL CONSELL  
COMARCAL DEL RIPOLLÈS 
 
Vist l'escrit de renúncia al càrrec de gerent presentat pel senyor Albert Puigvert i 
Tuneu. 
 
Atès que l’article 12.2 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya determina que 
el gerent forma part de l’organització comarcal i que l’article 16.2 del mateix text 
legal regula el seu nomenament, preveient que és nomenat i cessat pel Ple del Consell 
Comarcal del Ripollès, a proposta del president. 
 
Vist allò que disposen l’article 16.2 del Decret legislatiu 4/2003 i els articles 211 a 
216 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal 
al servei de les entitats locals. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, el 
Ple, per unanimitat dels assistents, adopta els acords següents: 
 
Primer. Acceptar la renúncia del senyor Albert Puigvert i Tuneu, gerent del Consell 
Comarcal del Ripollès, amb efectes a partir del dia 17 de maig de 2016. 
 
Segon. Publicar la renúncia al tauler d’anuncis i al Butlletí oficial de la província de 
Girona. 
 
El president explica que el gerent li ha comunicat per carta que té una nova oferta 
laboral, que li fa il· lusió tirar endavant. Li agraeix la feina feta, tant de part del 
president Rovira, com d'ell mateix i li desitja tots els encerts del món. El president 
explica que el senyor Puigvert serà Gerent de l’Associació  d'Iniciatives Rurals de 
Catalunya (ARCA ), càrrec que compartirà amb el de la gerència de l'Associació 
LEADER Ges-Bisaura 
 
El senyor Jordi Batchelli, portaveu del grup d'ERC diu que es vol afegir a l'agraïment 
manifestat pel president. Ha estat molt curt, però agraeix al senyor Puigvert que 
sempre ha estat a disposició de tots i totes. Li desitja molta sort. 
 
Les senyores Anna Belén Avilés del grup PSC i Mariona Baraldés del grup CUP, se 
sumen als agraïments i bons desitjos. 
 
El senyor Albert Puigvert manifesta que ha estat molt fàcil treballar amb tots els 
presents, li ha estat molt enriquidor i té la satisfacció que continuarà treballant per la 
comarca i el territori. 
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4. NOMENAMENT DEL GERENT DEL CONSELL COMARCAL DEL 
RIPOLLÈS I DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES 
 
Atès que l’article 12.2 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya determina que 
el gerent forma part de l’organització comarcal i que l’article 16.2 del mateix text 
legal regula el seu nomenament, preveient que és nomenat i cessat pel Ple del Consell 
Comarcal del Ripollès, a proposta del president. Així mateix, d’acord amb l’article 
16.1.e), el gerent exerceix altres funcions que expressament li són delegades. 
 
Vist allò que disposen l’article 16.2 del Decret legislatiu 4/2003 i preceptes 
concordants . 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, el 
Ple, per majoria absoluta, adopta els acords següents: 
 
Primer. Nomenar el senyor Jordi Moner i Caner, gerent del Consell Comarcal del 
Ripollès, amb els drets i atribucions que corresponen al gerent, d’acord amb el Decret 
legislatiu 4/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de 
Catalunya, amb efectes a partir del dia 18 de maig de 2016. Les retribucions pel 
càrrec de gerent són les que figuren en la relació de llocs de treball del Consell 
Comarcal. 
 
Segon. A més de les funcions pròpies del càrrec contemplades al text refós de la Llei 
d’organització comarcal de Catalunya, se li deleguen al gerent les competències 
següents: 
 
a) Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions fins a 10.000 €. 
b) Les competències previstes a les bases d’execució del pressupost, aprovades 

anualment pel plenari comarcal. 
c) La resolució d’expedients de llicències, autoritzacions i en general, de les 

actuacions pròpies de la intervenció administrativa que corresponen al Consell 
Comarcal. 

 
Tercer. Publicar el nomenament i les delegacions efectuades al tauler d’anuncis i al 
Butlletí Oficial de la Província. 
 
El president fa un repàs breu del currículum del senyor Jordi Moner i Caner i li dóna 
la benvinguda. 
 
El senyor Jordi Batchelli, portaveu del grup d'ERC li dóna la benvinguda i manifesta 
que el seu grup s'abstindrà, tot i que creuen que pot ser una persona vàlida pel 
Consell. 
 
En el mateix sentit es manifesten les senyores Anna Belén Avilés del grup PSC i 
Mariona Baraldés del grup CUP. 
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Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria absoluta, amb 12 vots a favor 
(consellers dels grups CIU i MES) i sis abstencions (els quatre consellers d'ERC 
presents i les representants dels grups PSC i CUP).    
 
 
5. DONAR COMPTE DE L'INFORME GLOBAL D’AVALUACIÓ SOB RE EL 
COMPLIMENT/ INCOMPLIMENT DELS OBJECTIUS D’ESTABILIT AT 
PRESSUPOSTÀRIA I DEUTE PÚBLIC, AIXÍ COM DEL 
COMPLIMENT/INCOMPLIMENT DE LA REGLA DE DESPESA I DE L PERÍODE 
MIG DE PAGAMENT, CORRESPONENT  A LA CONSOLIDACIÓ DE  LES 
LIQUIDACIONS DELS PRESSUPOSTOS DE L’EXERCICI ECONÒM IC 2015 DEL 
GRUP ADMINISTRACIÓ PÚBLICA: 
 
1. CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 
2. CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ CERDANYA RIPOLLÈS 
3. CONSORCI RIPOLLÈS DESENVOLUPAMENT 
 
En data 27 d'abril de 2016, l'interventor accidental del Consell Comarcal, ha emès l'informe 
que es transcriu a continuació: 
 
"Estanislao Rota Tallant, interventor  accidental  del Consell Comarcal  del Ripollès 
(Girona) emet l’informe següent: 
 
L’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprovà el Reglament 
de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la 
seva aplicació a les entitats locals, assenyala que la Intervenció ha d’elevar al Ple un informe 
sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària de la pròpia entitat local i dels 
organismes i entitats dependents. Aquest informe s’ha d’emetre amb caràcter independent i 
s’incorporarà a l’informe que preveu l’article 191.3 del TRLRHL, quan afecti a la Liquidació 
del Pressupost. 
 
Una vegada obtinguda la informació sobre les liquidacions dels pressupostos de l’exercici 
econòmic de 2015 de totes les entitats classificades com AAPP que es troben vinculades a 
aquest Consell, cal informar al Plenari –en compliment de la normativa vigent- sobre el 
compliment /incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, regla de despesa i de 
deute.  
 
En conseqüència, llevat d’error o omissió involuntària, resulta: 
 
Primer. Que l’informe d’avaluació global sobre l’Estabilitat Pressupostària en la liquidació 
de 2015, elaborat de conformitat amb els estats consolidats del Grup”Administració Pública” 
-Consell Comarcal del Ripollès (CCR),  Consorci Servei de Recaptació Cerdanya – Ripollès 
(CSRCR) i Consorci Ripollès Desenvolupament (CRD)-, segons el lleial saber i entendre 
d’aquesta Intervenció, compleix amb l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària del Grup 
d’entitats que estan dins del Sector Administracions Públiques de la Corporació Local.    
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Informe Avaluació - Resultat Estabilitat Pressupostària del Grup Administració Pública 
 

ajustaments Capacitat o
Ingressos Despesa Ajutaments per operacions Necessitat

Entitat no financers no financera pròpia Entitat intern es de Finançament
CCR 7.219.697,33 6.971.915,60 -144.907,75 20.455,25 123.329,23
CRD 1.238.057,07 1.081.057,74 4.676,02 27.704,52 189.379,87

CSRCR 921.006,03 904.538,88 0,00 -15.054,16 1.412,99
TOTALS 9.378.760,43 8.957.512,22 -140.231,73 33.105,61 314.122,09

 
 

Segon. Que l’informe d’avaluació global sobre el compliment de la Regla de despesa en la 
liquidació de 2015, elaborat de conformitat amb els estats consolidats del 
Grup”Administració Pública” -Consell Comarcal del Ripollès (CCR), i Consorci Servei de 
Recaptació Cerdanya – Ripollès (CSRCR)– segons el lleial saber i entendre d’aquesta 
Intervenció, compleix amb l’objectiu de la Regla de despesa del Grup d’entitats que estan 
dins del Sector Administracions Públiques de la Corporació Local.    
 
 

Informe consolidat de la Regla de Despesa del Grup Administració Pública 
 

Despesa Aguments / Despesa
computable Taxa de disminucions Despeses Límit de la com putable
Liquidació referència (art. 12.4) inversions Regla Liq uidació

2014 1,30% Prt. Act. 2015 financerament de Despesa 2015
Entitat (1) (2) (3) sostenibles (4) (5) = (2) + (3) (6)
CCR 5.148.384,83 5.215.313,83 0,00 0,00 5.215.313,83 4.931.700,84
CRD 275.381,21 278.961,17 0,00 0,00 278.961,17 278.839,46

CSRCR 721.789,18 731.172,44 0,00 0,00 731.172,44 695.245,93
TOTALS 6.145.555,22 6.225.447,45 0,00 0,00 6.225.447,44 5 .905.786,23

 
 
Diferència entre el “ l ímit de la Regla de Despesa” i  la “Despesa 
computable del Pressupost de 2015” (5)–(6) ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
319.661,21 € 
 
 
Tercer. Que l’informe d’avaluació global sobre el compliment del nivell d’endeutament a 31 
de desembre de 2015, elaborat de conformitat amb els estats consolidats del 
Grup”Administració Pública” -Consell Comarcal del Ripollès (CCR) Consorci Servei de 
Recaptació Cerdanya – Ripollès (CSRCR) i Consorci Ripollès Desenvolupament (CRD)-, 
segons el lleial saber i entendre d’aquesta Intervenció, compleix amb l’objectiu del deute 
públic del Grup d’entitats que estan dins del Sector Administracions Públiques de la 
Corporació Local.    
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Informe del nivell de deute viu a 31-12-2015 del Grup Administració Pública 

 
 

Amb
Deute a Emissions Operacions Fàctoring Avals Altres AAPP TOTAL

curt de amb entitats sense executats operacions (FFPP) DE UTE VIU 
Entitat termini deute de crèdit recurs reintegrats de crè dit 31/12/2015
CCR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRD 128.844,38 0,00 664.683,17 0,00 0,00 0,00 0,00 793.527,55

CSRCR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALS 128.844,38 0,00 664.683,17 0,00 0,00 0,00 0,00 793.527,55

 
• Volum de deute sobre ingressos corrents liquidats consolidats:  

 
    Total deute viu a 31-12-2015                            (0,00 + 793.527,55 + 0,00) 
----------------------------------------- x 100 = ----------------------------------------------- x 100   = 
  Ingressos per operacions corrents              (7.090.422,02+1.230.797,07+921.006,03) 

 
       793.527,55 

= ---------------------- x 100 =  8,59 %  
       9.242.225,12 
 

 

 

INFORME SOBRE PERÍODE MIG DE PAGAMENT GLOBAL A 
PROVEÏDORS 
 (RD 635/2014) 

 
* QUART TRIMESTRE DE 2015 * 

 
RÀTIO PERÍODE

RÀTIO OPERACIONS MIG
OPERACIONS PENDENTS PAGAMENT

ENTITAT PAGADES PAGAMENT TRIMESTRAL
Consell Comarcal del Ripollès 2,64 -24,86 -8,75
Consorci Ripollès Desenvolupament 36,88 5,85 18,07
Consorci Servei Recaptació Cerdanya-Ripollès -20,83 -29,82 -21,40

-6,25PERÍODE MIG DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS........ ..............................

 
En conseqüència SI es dóna compliment al període mig de pagament ja que aquest es 
computa com a màxim a 30 dies.  
 
Informe que es posa en coneixement del Plenari en compliment d’allò que fixa l’article 16.2 
del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprovà el Reglament de 



CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 
 

C/PROGRÉS, 22 / TELÈFON 972 70 32 11 – FAX 972 70 26 54 – A/e: ccripolles@ripolles.cat / 17500 RIPOLL – NIF: P6700004B 

 

desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la 
seva aplicació a les entitats locals.  
 
Ripoll, 27 d’abril de 2016//L'interventor accidental,Estanislao Rota Tallant."                             
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
6. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’AVALUACIÓ GLOBAL DEL S OBJECTIUS 
D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I DE L’ESTAT DEL DEUTE  FINS AL 
PRIMER TRIMESTRE DE 2016 
 
En data 29 d'abril de 2016, l'Interventor accidental del Consell Comarcal ha emès l'informe 
que té el contingut literal que es transcriu a continuació: 
 
"De conformitat amb allò que assenyala l’article 16 de l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 
d’octubre -en la seva redacció actual donada per l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre 
(BOE núm. 271, de 8 de novembre de 2014)-  mitjançant la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera,    abans de l’últim dia del mes 
següent a la finalització de cada trimestre de l’any caldrà remetre al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques (MINHAP), entre altres, la informació següent: 
 

a) L’actualització dels pressupostos en execució, incorporades les modificacions 
pressupostàries ja tramitades i/o les previstes tramitar fins al final de l’any, i de les 
previsions d’ingressos i despeses de les entitats subjectes al Pla general de 
comptabilitat d’empreses o a les seves adaptacions sectorials, i els seus estats 
complementaris. 

 
b) Les obligacions davant tercers, vençudes, líquides, exigibles, no imputades a 

pressupost. 
 

c) La informació que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del 
pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada d’acord amb les 
normes del Sistema Europeu de Comptes (SEC) 

 
d) L’actualització de l’informe de la Intervenció del compliment de l’objectiu d’estabilitat 

i del límit del deute. Així mateix, la Intervenció realitzarà una valoració del 
compliment de la regla de despesa al tancament de l’exercici. 

 
e) Un resum de l’estat d’execució del pressupost acumulat a final de cada trimestre, dels 

ingressos i despeses del pressupost, i del llurs estats complementaris, amb indicació 
dels drets recaptats de l’exercici corrent i dels exercicis tancats i les desviacions 
respecte a les previsions. 

 
Els estats d’execució, per al mateix període, dels ingressos i despeses, per a les entitats 
subjectes al Pla general de comptabilitat d’empreses o a llurs adaptacions sectorials. 
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f) L’informe trimestral, regulat en l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 

modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials, en el qual s’inclourà, al 
menys, d’acord amb la metodologia establerta per al càlcul el període mig de 
pagament a proveïdors de les AAPP, el detall del període mig de pagament global a 
proveïdors i del període mig de pagament mensual –en el nostre cas trimestral-  i 
acumulat a proveïdors, així com de les operacions pagades i pendents de pagament de 
cada entitat i del conjunt de la Corporació Local. 

 
g) Les actualitzacions del Pla de Tresoreria i detall de les operacions de deute viu amb la 

informació de detall que fixa la pròpia Ordre. 
 

h) Període mig de pagament a proveïdors referit al trimestre anterior, d’acord amb allò 
que fixa el Real Decret  635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la 
metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les AAPP. 

 
Actualment  aquesta Corporació Local  la configuren -d’acord amb els criteris recollits en el 
Sistema Europeu de Comptes (SEC95)- les administracions públiques sectoritzades per part 
de la IGAE “ següents: 
 

• Consell Comarcal del Ripollès 
• Consorci Servei de Recaptació Cerdanya/Ripollès 
• Agència de Desenvolupament del Ripollès 

 
En conseqüència resulta, 
 
Que a nivell consolidat i fins al primer  trimestre de 2016  es compleix, llevat d’error o 
omissió involuntària, els objectius d’Estabilitat Pressupostària i de l’estat del deute d’acord 
amb el detall següent: 
 
 
 
----------------------------------- 
 
 
 
 
 
    ------------------------------------------- 
 
 
 
 
         ---------------------------------- 
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� COMPLIMENT DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA DEL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 

 
El Consell Comarcal del Ripollès fins al PRIMER TRIMESTRE DE 2016 compleix        –
segons el lleial saber i entendre d’aquesta Intervenció- amb l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària en termes SEC, de conformitat amb els càlculs i ajustaments realitzats que tot 
seguit es detallen. 
 

 
 

Informe Avaluació – Resultat Estabilitat Pressupostària del Consell Comarcal del Ripollès 
 

Ingressos Despesa Ajutaments Ajustaments per Capacitat / Necessitat
no financers no financera pròpia Entitat operacions internes de Finançament
8.524.410,23 8.208.116,01 0,00 4.546,71 320.840,93

 

 Import ajust Import ajust  
Concepte aplicat al saldo  aplicat al saldo  

(previsió d'ajustaments  pressupostari pressupostari Observacions 
a aplicar als imports inicial previst a final de   

d'ingressos i despeses) 2016 (+/-) 2016 (+/-)  

Ajust per recaptació ingressos Capítol 1 0,00 0,00  
Ajust per recaptació ingressos Capítol 2 0,00 0,00  
Ajust per recaptació ingressos Capítol 3 -20.705,13 0,00  
(+) Ajust per liquidació PTE - 2008 0,00 0,00  
(+) Ajust per liquidació PTE - 2009 0,00 0,00  
(+) Ajust per liquidació PTE d'exercicis diferents a 2008 i 2009 0,00 0,00  
Interessos 0,00 0,00  
Diferències de canvi 0,00 0,00  
(+/-) Ajust per grau d'execució de la despesa 656.895,19 0,00  
Inversions realitzades  per compte de la Corporació Local  0,00 0,00  
Ingressos per vendes d'Accions (privatitzacions) 0,00 0,00  
Dividends i participació en beneficis 0,00 0,00  
Ingressos obtinguts del pressupost de la Unió Europea 0,00 0,00  
Operacions de permuta financera (SWAPS) 0,00 0,00  
Operacions de reintregrament i execució d'avals 0,00 0,00  
Aportacions de Capital 0,00 0,00  
Assumpció i cancel·lació de deutes 0,00 0,00  
Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar a pressupost 0,00 0,00  
Adquisició amb pagament aplaçat 0,00 0,00  
Arrendament financer 0,00 0,00  
Contractes d'associació públic privada (APPs) 0,00 0,00  
Inversions realitzades per la corporació local per compte    
d'una altra Administració Pública  0,00 0,00  
Préstecs 0,00 0,00  
Devolucions d'ingressos pendents d'aplicar al pressupost -150.847,37 0,00  
Consolidació de transferències amb altres AAPP 0,00 0,00  
Altres  0,00 0,00  

TOTAL D'AJUSTAMENTS AL PRESSUPOST DE L'ENTITAT 485.342,69 0,00  
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� COMPLIMENT DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 
        DEL CONSORCI SERVEI RECAPTACIÓ CERDANYA – RIPOLLÈS (CSRCR) 

 
El Consorci Servei Recaptació Cerdanya – Ripollès fins al PRIMER TRIMESTRE DE 2016  
compleix –segons el lleial saber i entendre d’aquesta Intervenció- amb l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària en termes SEC, de conformitat amb els càlculs i ajustaments realitzats que tot 
seguit es detallen. 

 
Import ajust Import ajust

Concepte aplicat al saldo aplicat al saldo
(previsió d'ajustaments pressupostari pressupostari O bservacions

a aplicar als imports inicial previst a final de
d'ingressos i despeses) 2016 (+/-) 2016 (+/-)

Ajust per recaptació ingressos Capítol 1 0,00 0,00
Ajust per recaptació ingressos Capítol 2 0,00 0,00
Ajust per recaptació ingressos Capítol 3 0,00 0,00
(+) Ajust per liquidació PTE - 2008 0,00 0,00
(+) Ajust per liquidació PTE - 2009 0,00 0,00
(+) Ajust per liquidació PTE d'exercicis diferents a 2008 i 2009 0,00 0,00
Interessos 0,00 0,00
Diferències de canvi 0,00 0,00
(+/-) Ajust per grau d'execució de la despesa -38.089,30 0,00

Inversions realitzades  per compte de la Corporació Local 0,00 0,00
Ingressos per vendes d'Accions (privatitzacions) 0,00 0,00
Dividends i participació en beneficis 0,00 0,00
Ingressos obtinguts del pressupost de la Unió Europea 0,00 0,00
Operacions de permuta financera (SWAPS) 0,00 0,00
Operacions de reintregrament i execució d'avals 0,00 0,00
Aportacions de Capital 0,00 0,00
Assumpció i cancel·lació de deutes 0,00 0,00
Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar a pressupost 0,00 0,00
Adquisició amb pagament aplaçat 0,00 0,00
Arrendament financer 0,00 0,00
Contractes d'associació públic privada (APPs) 0,00 0,00
Inversions realitzades per la corporació local per compte
d'una altra Administració Pública 0,00 0,00
Préstecs 0,00 0,00
Devolucions d'ingressos pendents d'aplicar a pressupost 0,00 0,00
Consolidació de trasnferències amb altres AAPP 0,00 0,00
Altres 0,00 0,00
TOTAL D'AJUSTAMENTS AL PRESSUPOST DE L'ENTITAT -38.089,30 0,00

 
 

Informe Avaluació – Resultat Estabilitat Pressupostària del Consorci Servei Recaptació Cerdanya - 
Ripollès 

Ingressos Despesa Ajutaments Ajustaments per Capacitat / Necessitat
no financers no financera pròpia Entitat operacions internes de Finançament
1.034.000,00 949.682,86 0,00 -12.347,27 71.969,87  
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� COMPLIMENT DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 
        DE L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL RIPOLLÈS (ADR) 

 
L’Agència de Desenvolupament del Ripollès fins al PRIMER TRIMESTRE DE 2016 
compleix –segons el lleial saber i entendre d’aquesta Intervenció- amb l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària en termes SEC, de conformitat amb els càlculs i ajustaments realitzats que tot 
seguit es detallen. 

 
Import ajust Import ajust

Concepte aplicat al saldo aplicat al saldo
(previsió d'ajustaments pressupostari pressupostari O bservacions

a aplicar als imports inicial previst a final de
d'ingressos i despeses) 2016 (+/-) 2016 (+/-)

Ajust per recaptació ingressos Capítol 1 0,00 0,00
Ajust per recaptació ingressos Capítol 2 0,00 0,00
Ajust per recaptació ingressos Capítol 3 -2.402,38 -2.402,38
(+) Ajust per liquidació PTE - 2008 0,00 0,00
(+) Ajust per liquidació PTE - 2009 0,00 0,00
(+) Ajust per liquidació PTE d'exercicis diferents a 2008 i 2009
Interessos 0,00 0,00
Diferències de canvi 0,00 0,00
(+/-) Ajust per grau d'execució de la despesa 12.347,19 0,00

Inversions realitzades  per compte de la Corporació Local 0,00 0,00
Ingressos per vendes d'Accions (privatitzacions) 0,00 0,00
Dividends i participació en beneficis 0,00 0,00
Ingressos obtinguts del pressupost de la Unió Europea 0,00 0,00
Operacions de permuta financera (SWAPS) 0,00 0,00
Operacions de reintregrament i execució d'avals 0,00 0,00
Aportacions de Capital 0,00 0,00
Assumpció i cancel·lació de deutes 0,00 0,00
Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar a pressupost 731,00 6.294,80
Adquisició amb pagament aplaçat 0,00 0,00
Arrendament financer 0,00 0,00
Contractes d'associació públic privada (APPs) 0,00 0,00
Inversions realitzades per la corporació local per compte
d'una altra Administració Pública 0,00 0,00
Préstecs 0,00 0,00
Devolucions d'ingressos pendents d'aplicar a pressupost 0,00 0,00
Consolidació de trasnferències amb altres AAPP 0,00 0,00
Altres 0,00 0,00
TOTAL D'AJUSTAMENTS AL PRESSUPOST DE L'ENTITAT 10.675,81 3.892,42
 

Informe Avaluació – Resultat Estabilitat Pressupostària de l’Agència de Desenvolupament del 
Ripollès 

 
Ingressos Despesa Ajutaments Ajustaments per Capacitat / Necessitat

no financers no financera pròpia Entitat operacions internes de Finançament
1.407.214,32 1.383.601,14 3.892,42 22.150,12 49.655,72  
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� COMPLIMENT DE L‘ESTAT DE L DEUTE  DEL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 
 
 

Informe del nivell de deute viu al final del període actualitzat del Consell Comarcal del Ripollès 
 

Amb TOTAL
Deute a Operacions Fàctoring Avals Altres AAPP DEUTE VIU 

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

317.465,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317.465,71  
 
 
 
� COMPLIMENT DE L‘ESTAT DE L DEUTE  DEL CONSORCI SERVEI RECAPTACIÓ CSRCR) 

 
 

Informe del nivell de deute viu al final del període actualitzat del (CSRCR) 
 

Amb TOTAL
Deute a Operacions Fàctoring Avals Altres AAPP DEUTE VIU 

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

1.955.524,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.955.524,81  
 
 
 
� COMPLIMENT DE L‘ESTAT DE L DEUTE  DE L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL 

RIPOLLÈS (ADR) 
 
 

Informe del nivell de deute viu al final del període actualitzat del (ADR) 
 

Amb TOTAL
Deute a Operacions Fàctoring Avals Altres AAPP DEUTE VIU 

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

0,00 0,00 612.491,67 0,00 0,00 0,00 0,00 612.491,67  
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AVALUACIÓ GLOBAL SOBRE ELS OBJECTIUS D’ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA I ESTAT DEL DEUTE FINS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016, 
AMB ELS ESTATS CONSOLIDATS DEL GRUP “ADMINISTRACIÓ PÚBLICA”: 
 
*CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS (CCR). 
*CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ CERDANYA – RIPOLLÈS (CSRCR). 
*AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL RIPOLLÈS (ARD). 
 
 
 

� Informe Avaluació - Resultat Estabilitat Pressupostària del Grup Administració Pública 
 

ajustaments Capacitat o
Ingressos Despesa Ajutaments per operacions Necessitat

Entitat no financers no financera pròpia Entitat internes de Finançament
CCR 8.524.410,23 8.208.116,01 0,00 4.546,71 320.840,93

CSRCR 1.034.000,00 949.682,86 0,00 -12.347,27 71.969,87
ADR 1.407.214,32 1.383.601,14 3.892,42 22.150,12 49.655,72

TOTALS 10.965.624,55 10.541.400,01 3.892,42 14.349,56 442.466,52
 

 

CAPACITAT / NECESSITAT FINANÇAMENT DE LA CORPOROACI Ó LOCAL 442.466,52

 
 
 

� Informe del nivell de deute viu a 31-03-2016 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 317.465,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317.465,71
CSRCR 1.955.524,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.955.524,81

ADR 0,00 0,00 612.491,67 0,00 0,00 0,00 0,00 612.491,67
TOTALS 2.272.990,52 0,00 612.491,67 0,00 0,00 0,00 0,00 2.885.482,19
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INFORME SOBRE PERÍODE MIG DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS 
 (RD 635/2014) 

 *PRIMER TRIMESTRE DE 2016* 
 
 

RÀTIO PERÍODE
RÀTIO OPERACIONS MIG

OPERACIONS PENDENTS PAGAMENT
ENTITAT PAGADES PAGAMENT TRIMESTRAL

Consell Comarcal del Ripollès 2,28 -15,34 1,94
Consorci Servei Recaptació Cerdanya-Ripollès -21,13 -27,35 -21,19
Agència de Desenvolupament del Ripollès 39,29 30,11 30,22

5,25PERÍODE MIG DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS........ ..............................

 
 
En conseqüència SI es dóna compliment al període mig de pagament global ja que s’ha de 
situar, com a màxim, a 30 dies.  
 
Per tot l’exposat es dóna compte al Ple d’aquest Consell que el dia 29 d’abril de 2016 es va 
trametre la preceptiva informació a través de l’aplicació creada pel propi MINHAP, el 
contingut detallat de la qual figura en l’expedient tramitat a l’efecte i que s’ha posat a 
disposició de tots els membres que configuren aquest Plenari. 
 
Ripoll, 29 d’abril de 2016///L’interventor accidental,Estanislao Rota Tallant." 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
7. APROVACIÓ DE LA  RECTIFICACIÓ DE L' INVENTARI DE LS BÉNS I DRETS 
A 31 DE DESEMBRE DE 2015 
 
Vista  la  rectificació  de  l'Inventari dels  béns  i  drets del Consell,  efectuada  de  conformitat  
amb  allò que  disposen  els articles 100  i concordants del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, 
Reglament del Patrimoni dels ens locals; 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, el Ple per 
unanimitat dels membres presents, adopta els acords següents: 
 
Primer.- Aprovar  la  rectificació  de  l'Inventari de  béns  i  drets del Consell Comarcal del 
Ripollès amb referència a 31 de desembre de 2015. 
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8. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA DE DATA 9 DE MARÇ DE 
2016 D’APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI I DELS LÍMIT S MÀXIMS 
DE DESPESA NO FINANCERA PER ALS EXERCICIS ECONÒMICS 2017 – 
2019. 
 
En data 9 de març de 2016, es va dictar el Decret de Presidència que es transcriu a 
continuació: 
 
"DECRET DE PRESIDÈNCIA 
 
L’article 5è de Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera -en endavant LOEPSF- publicada al BOE núm. 103, de data 
30 d’abril de 2012, assenyala que l’elaboració dels Pressupostos de les 
Administracions Públiques i demés subjectes compresos en l’àmbit d’aplicació 
d’aquesta Llei s’enquadrarà en un “marc pressupostari” a mig termini, compatible 
amb el principi d’anualitat pel qual es regeix l’aprovació i execució dels 
Pressupostos, de conformitat amb la normativa europea. 
 
L’article 29 del mateix text legal –en la seva redacció actual donada per la Llei 
Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector 
públic-  obliga a les administracions públiques a elaborar un pla pressupostari a 
mig termini que s’inclourà en el Programa d’Estabilitat, en el qual s’emmarcarà 
l’elaboració dels Pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una 
programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària i 
de deute públic i de conformitat amb la regla de despesa. 
 
El pla pressupostari a mig termini comprendrà un període de tres anys. 
 
El  pla pressupostari contindrà, entre altres paràmetres: 
 

a) Els objectius d’estabilitat pressupostària i del deute públic de les respectives 
Administracions Públiques. 

 
b) Les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses tenint en 

compte tant la seva evolució tendencial - és a dir basada en polítiques no 
subjectes a modificacions- com l’ impacte de les mesures previstes per al 
període considerat. 

 
c) Els principals supòsits en els quals es basen dites projeccions d’ingressos i 

despeses. 
 

d) Una avaluació de com poden afectar les mesures previstes a la sostenibilitat a 
llarg termini de les finances públiques. 

 
La LOEPSF també exigeix aplicar una política econòmica contundent basada en dos 
eixos complementaris que es reforcen: la consolidació fiscal, és a dir, l’eliminació 



CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 
 

C/PROGRÉS, 22 / TELÈFON 972 70 32 11 – FAX 972 70 26 54 – A/e: ccripolles@ripolles.cat / 17500 RIPOLL – NIF: P6700004B 

 

del dèficit públic estructural i la reducció del deute públic, i les reformes 
estructurals. 
 
L’àmbit d’aplicació subjectiu de la Llei obliga, entre altres, a les corporacions locals 
i a la resta d’entitats públiques empresarials, societats mercantils i demès ens de dret 
públic dependents de les administracions públiques. 
Les entitats locals han de tenir en compte en l’elaboració dels Pressupostos les tres 
regles fiscals que sustenten els principis d’estabilitat i de sostenibilitat de la Llei 
Orgànica 2/2012: equilibri o superàvit estructural, límit a la ràtio del deute públic i 
regla de la despesa. 
 
Quant a l’estabilitat pressupostària, l’article 11 de la LOEPSF estableix que 
l’elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos i demés actuacions que afectin a 
les despeses o ingressos de les administracions públiques i demés entitats que formen 
part del sector públic es sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.  
 
Cap administració pública podrà incórrer en dèficit estructural -definit com el dèficit 
ajustat del cicle, net de mesures excepcionals i temporals- i les corporacions locals 
hauran de mantenir una posició d’equilibri o superàvit pressupostari. 
 
L’article 15 de l’assenyalada Llei Orgànica estableix que el Govern, a proposta del 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, fixarà l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària en termes de capacitat o necessitat de finançament d’acord amb la 
definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals i 
l’objectiu del deute públic. 
 
Pel que fa a l’objectiu d’estabilitat pressupostària del conjunt de les entitats locals 
per al trienni 2016 - 2018 es considera fixada la Capacitat (+) Necessitat (-) de 
finançament, SEC-95 en la forma següent: 
 

2016 2017 2018 
0,0 0,0 0,0 

 
Quant a l’objectiu del deute públic, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna 
de les entitats locals es recull en el Text refós de la llei reguladora de les hisendes 
locals aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març, tenint en compte allò que s’estableix 
en: 
 

� La Disposició Final 31ena i Disposició Addicional 73ena de la Llei 17/2012, 
de 27 de desembre, per la qual s’aprovaren els Pressupostos Generals de 
l’Estat per al 2013, modificada aquesta última Disposició per la Disposició 
Final 1a del RDL 3/2013, de 22 de febrer;  

 
� Les Disposicions addicionals 77ena i 78ena de la Llei de Pressupostos 

Generals de l’Estat per al 2015. 
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Així mateix l’article segon de la Llei 6/2015, de 12 de juny, modifica la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, en el sentit que per al compliment del principi de sostenibilitat financera 
les operacions financeres es sotmetran al principi de prudència financera.  
 
El RDL 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les 
comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic (BOE núm. 315, 
de 30 de desembre de 2014) en la seva Disposició Final primera modifica el Text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de 
març, en el sentit següent: 
 
Article 48 bis. Principi de prudència financera. 
 

1. Totes les operacions financeres que subscriguin les corporacions locals estan 
subjectes al principi de prudència financera. 

 
S’entén per prudència financera el conjunt de condicions que hauran de 
complir les operacions financeres per minimitzar el risc i cost. 
 

2. Es consideraran financeres totes aquelles operacions que tinguin objecte els 
instruments següents: 

 
a) Actius financers 
b) Passius financers 
c) La concessió d’avals, reavals o altra classe de garanties públiques o 

mesures d’ ajuda extrapressupostària. 
  

3. Les condicions que hauran de complir les operacions financeres previstes en 
la lletra b) de l’apartat anterior s’establiran per Resolució de la Secretaria 
General del Tresor i Política Financera. 

 
4. Les corporacions locals vetllaran per l’aplicació del principi de prudència 

financera en el conjunt del seu sector públic.  
 

Per Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera (BOE número 33, de 7 de febrer de 2015) es va definir el principi de 
prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les 
entitats locals, i de les CCAA que s’acollin al Fons de Finançament a CCAA. 
 
Per Resolució de 31 de juliol de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera (BOE número 185, de 4 d’agost de 2015) es va definir el principi de 
prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les CCAA 
i entitats locals. 
 
I per Resolució de 18 de setembre de 2015, de la Secretaria General del Tresor i 
Política Financera (BOE número 225, de 19 de setembre de 2015) es va modificar 
l’annex 3 de l’anterior Resolució de 31 de juliol de 2015 per la qual es definia el 
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principi de prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats 
de les CCAA i entitats locals. 
 
Quant a la regla de despesa i límit màxim de despesa no financera, d’acord amb 
l’article 15.5 de l’assenyalada Llei Orgànica  li correspon al  Ministeri d’Economia i 
Competitivitat elaborar periòdicament un informe de situació de l’economia 
espanyola. Aquest informe contindrà, entre altres informacions, la taxa de referència 
de creixement del producte interior brut a mig termini de l’economia espanyola, que 
limitarà la variació de la despesa de les administracions públiques.  
 
En el mateix article es matisa que s’entendrà per “despesa computable” aquelles 
despeses no financeres definides en termes del Sistema Europeu de Comptes 
Nacionals i Regionals (SEC), exclosos els interessos del deute, la despesa no 
discrecional en prestacions per atur, la part de la despesa finançada amb fons 
finalistes procedents de la Unió Europea o d’altres Administracions Públiques i les 
transferències a les Comunitats Autònomes i a les Corporacions Locals vinculades 
als sistemes de finançament. 
 
Segons l’últim acord del Consell de Ministres mitjançant el qual es fixen els objectius 
d’estabilitat pressupostària i de deute públic per al conjunt de les administracions 
públiques i de cadascun dels seus subsectors per al període 2016 - 2018 i el límit de 
despesa no financera del pressupost de l’estat per al 2016, de 10 de juliol 2015, 
s’estima per al període 2016 - 2018 com a límits l’ 1,8; 2,2; i 2,6 respectivament. Per 
altra part, al no disposar-se d’informació sobre el límit de variació previst en el 
2019, i fins i tant no es conegui el mateix, caldrà aplicar la taxa de l’últim any del 
període disponible. 2,6.  
 
Per tant, les taxes de referència de creixement del PIB de mitjà termini de l’economia 
espanyola per aplicar a l’evolució de la despesa computable seran: 
 
 

2016 2017 2018 2019 
1,8 2,2 2,6 2,6 

 
L’article 30 de la LOEPSF fixa que les corporacions locals aprovaran un límit 
màxim de despesa no financera, coherent amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària 
i la regla de despesa, que marcarà el sostre de l’assignació de recursos dels seus 
Pressupostos. 
 
Vist el pla pressupostari  elaborat per al trienni 2017 – 2019  en el qual s’emmarca 
l’elaboració dels pressupostos anuals, i a través del qual es garanteix una 
programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària i 
de deute públic i de conformitat amb la regla de despesa.. 
 
Aquesta Intervenció ha procedit -segons el seu lleial saber i entendre- a calcular la 
despesa computable màxima per als exercicis 2016 – 2019  en la forma i detall que 
consta tot seguit:  
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*CÀLCUL PLA PRESSUPOSTARI 2016*  
 

F1.1.B2 – INFORMACIÓ PER A L’APLICACIÓ DE LS REGLA DE DESPESA

CONCEPTE LIQUIDACIÓ  (1)

Suma dels capítols 1 a 7 de despeses  (2015) 6.971.915,60
Menys: interessos i altres despeses financeres (310-352-359)               (2) 4.107,91
TOTAL DESPESES NO FINANCERES CAPÍTOLS I A VII CORREGID ES 6.967.807,69

AJUSTAMENTS: Cálcul despeses no financeres segons el SEC -3.720,03

(-) Venda de terrenys i demés inversions reals 0,00
(+/-) Inversions realitzades per compte de la Corporació Local (6) 0,00
(+/-) Execució d'avals 0,00
(+)   Aportacions de capital 0,00
(+/-) Assumpció i cancel·lació de deutes 0,00
(+/-) Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar al pressupost -3.720,03
(+/-) Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les Associacions públic privades 0,00
(+/-) Adqusicions amb pagament aplaçat 0,00
(+/-) Arrendament financer 0,00
(+)    Préstecs 0,00
(-)     Inversions realitzades per la Corporació local per compte d'altra Administració Pública (7) 0,00
(+/-) Ajustament per grau d'execució de la despesa 0,00
(+/-)  Altres (Especificar) (5) 0,00

DESPESES NO FINANCERES EN TERMES SEC EXCEPTE INTERESSOS DEL DEUTE 6.964.087,66

(-) Pagaments per transferències (i altres operacions internes) a altres entitats que 
integren la Corporació Local  (3) 201.467,68

(-) Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d'altres
Administracions públiques 1.830.919,14

     Unió Europea 0,00
     Estat 0,00
     Comunitat Autònoma 1.567.397,34
     Diputacions 121.161,93
     Altres Administracions Públiques 142.359,87

(-) Trasnferències per fons dels sistemes de finançament  (4) 0,00

TOTAL DE DESPESA COMPUTABLE DE L'EXERCICI 2015 4.931.700,84
Taxa referència creixement PIB (Economia Espanyola) per al 2016 1,80

Total increment de despesa computable per a l'exercici 2016 88.770,62

(+/-) Increments / Disminucions de recaptació per canvis normatius (***) 1.295.729,53

TOTAL DE DESPESA COMPUTABLE PER A L'EXERCICI 2016 6.316.200,99

(+) Interessos (Capítol III de despeses) Any  2016 6.343,00
(+) Despeses finançades amb fons finalistes de la UE. Any  2016 0,00
(+) Despeses finançades amb fons finalistes de les Administraciions Públiques. Any 2016 1.977.008,95
(+) Transferències internes a favor d'administracions Públiques consolidades. Any 2016 143.899,90

TOTAL AUGMENTS PER DESPESA NO COMPUTABLE AL PRESSUPOST D EL 2016 2.127.251,85

LÍMIT MÀXIM DE DESPESA NO FINANCERA PER AL PRESSUPOST DE  2016 8.443.452,84

(+) Capítol VIII de despeses: Any 2016 200,00
(+) Capítol IX de despeses: Any 2016 0,00

TOTAL PLA PRESSUPOSTARI GENERAL PER AL 2016 8.443.652,84
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(***) 
- Ajuntaments comarca major aportació nou contracte RSU ............853.719,87 

(Previsió  DRN 2016: 3.256.984,00 - (DRN 2015: 
2.252.416,76+DI:150.847,37) 

- Taxa connexió abocaments aigües ................................................... 5.000,00 
- Taxa Escola Comarcal Música........................................................11.000,00 
- Taxa recollida gossos ...................................................................... 7.000,00 
- Preu Públic assistència laboral ......................................................15.000,00 
- Ecoembalajes * Recollida selectiva.................................................20.103,37 
- GC * Ús despatxos i manteniment ...................................................13.026,55 
- Fons cooperació comarcal ..............................................................77.000,00 
- Diputació Girona * previsió increment aportació conveni  

         assistència jurídica, administrativa, econòmica, tècnica 
         i altres cooperacions....................................................... 47.623,12  

- Agència Catalana Aigua * complement despesa ..............................17.000,00 
- SOC * majors ingressos programes treball i formació...................229.256,62 

                                                                                                                                   
-------------- 
            TOTAL.................................................................................... 1.295.729,53 
 

(1) En cas de no disposar de les dades de la liquidació es realitzarà una estimació de la mateixa. 
(2) Del capítol 3 de despeses financeres únicament s’agregaran les despeses d’emissió, formalització, 

modificació i cancel·lació de préstecs, deutes i altres operacions  financeres, així com les despeses 
per execució d’avals. Subconceptes (301-311-321-331-357) 

(3) Ajustament a efectes de consolidació, s’ha de descomptar en l’entitat pagadora. 
(4) No aplicable a aquesta Corporació Local. 
(5) Si s’inclou aquest ajustament en “Observacions” es farà una descripció de l’ajustament. 
(6) Ajustament per inversions realitzades a través d’una encomanda, per una entitat no integrada en la 

Corporació Local, per a la Corporació Local. 
(7) Ajustament per inversions realitzades a través d’una encomanda per la corporació local, qual 

destinatari és una entitat que no pertany a la Corporació local.  
 
  
 
 
-------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    -----------------------------------------------------   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ------------------------------------------------------------ 
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*CÀLCUL PLA PRESSUPOSTARI 2017 *  
 

F1.1.B2 – INFORMACIÓ PER A L’APLICACIÓ DE LS REGLA DE DESPESA

CONCEPTE LIQUIDACIÓ  (1)

Suma dels capítols 1 a 7 de despeses  (2016) 8.309.367,45
Menys: interessos i altres despeses financeres (310-352-359)               (2) 6.343,00
TOTAL DESPESES NO FINANCERES CAPÍTOLS I A VII CORRE GIDES 8.303.024,45

AJUSTAMENTS: Cálcul despeses no financeres segons el SEC 0,00
(-) Venda de terrenys i demés inversions reals 0,00
(+/-) Inversions realitzades per compte de la Corporació Local (6) 0,00
(+/-) Execució d'avals 0,00
(+)   Aportacions de capital 0,00
(+/-) Assumpció i cancel·lació de deutes 0,00
(+/-) Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar al pressupost 0,00
(+/-) Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les Associacions públic privades 0,00
(+/-) Adqusicions amb pagament aplaçat 0,00
(+/-) Arrendament financer 0,00
(+)    Préstecs 0,00
(-)     Inversions realitzades per la Corporació local per compte d'altra Administració Pública (7) 0,00
(+/-) Ajustament per grau d'execució de la despesa 0,00
(+/-)  Altres (Especificar) (5) 0,00

DESPESES NO FINANCERES EN TERMES SEC EXCEPTE INTERESSOS DEL DEUTE 8.303.024,45

(-) Pagaments per transferències (i altres operacions internes) a altres entitats que 
integren la Corporació Local  (3) 143.899,90

(-) Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d'altres
Administracions públiques 1.977.008,95
     Unió Europea 0,00
     Estat 0,00
     Comunitat Autònoma 1.743.939,73
     Diputacions 120.908,18
     Altres Administracions Públiques 112.161,04

(-) Trasnferències per fons dels sistemes de finançament  (4) 0,00

TOTAL DE DESPESA COMPUTABLE DE L'EXERCICI 2016 6.182.115,60
Taxa referència creixement PIB (Economia Espanyola) per al 2017 2,20

Total increment de despesa computable per a l'exercici 2017 (***) 203.000,00

(+/-) Increments / Disminucions de recaptació per canvis normatius 0,00

TOTAL DE DESPESA COMPUTABLE PER A L'EXERCICI 2017 6.385.115,60

(+) Interessos (Capítol III de despeses) Any 2017 6.500,00
(+) Despeses finançades amb fons finalistes de la UE. Any 2017 0,00
(+) Despeses finançades amb fons finalistes de les Administraciions Públiques. Any 2017 1.980.454,55
(+) Transferències internes a favor d'administracions Públiques consolidades. Any 2017 102.410,60

TOTAL AUGMENTS PER DESPESA NO COMPUTABLE AL PRESSUP OST DEL 2017 2.089.365,15

LÍMIT MÀXIM DE DESPESA NO FINANCERA PER AL PRESSUPO ST DE 2017 8.474.480,75

(+) Capítol VIII de despeses: Any 2017 200,00
(+) Capítol IX de despeses: Any 2017 0,00

TOTAL PLA PRESSUPOSTARI GENERAL PER AL 2017 8.474.680,75
 

(***) 
- Ajuntaments comarca per recuperació SAT .............................................. 95.000,00 
- XALOC/DIPUTACIÓ GIRONA previsió recuperació SAT ....................... 108.000,00 

                                                                                                                                              
 TOTAL................................................................................................  203.000,00 
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*CÀLCUL PLA PRESSUPOSTARI 2018 *  

 
F1.1.B2 – INFORMACIÓ PER A L’APLICACIÓ DE LS REGLA DE DESPESA

CONCEPTE LIQUIDACIÓ  (1)

Suma dels capítols 1 a 7 de despeses  (2017) 8.005.147,79
Menys: interessos i altres despeses financeres (310-352-359)               (2) 6.500,00
TOTAL DESPESES NO FINANCERES CAPÍTOLS I A VII CORRE GIDES 7.998.647,79

AJUSTAMENTS: Cálcul despeses no financeres segons el SEC 0,00

(-) Venda de terrenys i demés inversions reals 0,00
(+/-) Inversions realitzades per compte de la Corporació Local (6) 0,00
(+/-) Execució d'avals 0,00
(+)   Aportacions de capital 0,00
(+/-) Assumpció i cancel·lació de deutes 0,00
(+/-) Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar al pressupost 0,00
(+/-) Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les Associacions públic privades 0,00
(+/-) Adqusicions amb pagament aplaçat 0,00
(+/-) Arrendament financer 0,00
(+)    Préstecs 0,00
(-)     Inversions realitzades per la Corporació local per compte d'altra Administració Pública (7) 0,00
(+/-) Ajustament per grau d'execució de la despesa 0,00
(+/-)  Altres (Especificar) (5) 0,00

DESPESES NO FINANCERES EN TERMES SEC EXCEPTE INTERESSOS DEL DEUTE 7.998.647,79

(-) Pagaments per transferències (i altres operacions internes) a altres entitats que 
integren la Corporació Local  (3) 102.410,60

(-) Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d'altres
Administracions públiques 1.980.454,55

     Unió Europea 0,00
     Estat 0,00
     Comunitat Autònoma 1.768.317,28
     Diputacions 121.326,18
     Altres Administracions Públiques 90.811,09

(-) Trasnferències per fons dels sistemes de finançament  (4) 0,00

TOTAL DE DESPESA COMPUTABLE DE L'EXERCICI 2017 5.915.782,64
Taxa referència creixement PIB (Economia Espanyola) per al 2018 2,60

Total increment de despesa computable per a l'exercici 2018 153.810,35

(+/-) Increments / Disminucions de recaptació per canvis normatius 0,00

TOTAL DE DESPESA COMPUTABLE PER A L'EXERCICI 2018 6.069.592,99

(+) Interessos (Capítol III de despeses) Any 2018 6.600,00
(+) Despeses finançades amb fons finalistes de la UE. Any 2018 0,00
(+) Despeses finançades amb fons finalistes de les Administraciions Públiques. Any 2018 2.009.345,30
(+) Transferències internes a favor d'administracions Públiques consolidades. Any 2018 99.089,15

TOTAL AUGMENTS PER DESPESA NO COMPUTABLE AL PRESSUP OST DEL 2018 2.115.034,45

LÍMIT MÀXIM DE DESPESA NO FINANCERA PER AL PRESSUPO ST DE 2018 8.184.627,44

(+) Capítol VIII de despeses: Any 2018 200,00
(+) Capítol IX de despeses: Any 2018 0,00

TOTAL PLA PRESSUPOSTARI GENERAL PER AL 2018 8.184.827,44
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*CÀLCUL PLA PRESSUPOSTARI 2019 *  
 

F1.1.B2 – INFORMACIÓ PER A L’APLICACIÓ DE LS REGLA DE DESPESA

CONCEPTE LIQUIDACIÓ  (1)

Suma dels capítols 1 a 7 de despeses  (2018) 8.184.052,28
Menys: interessos i altres despeses financeres (310-352-359)               (2) 6.600,00
TOTAL DESPESES NO FINANCERES CAPÍTOLS I A VII CORRE GIDES 8.177.452,28

AJUSTAMENTS: Cálcul despeses no financeres segons el SEC 0,00

(-) Venda de terrenys i demés inversions reals 0,00
(+/-) Inversions realitzades per compte de la Corporació Local (6) 0,00
(+/-) Execució d'avals 0,00
(+)   Aportacions de capital 0,00
(+/-) Assumpció i cancel·lació de deutes 0,00
(+/-) Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar al pressupost 0,00
(+/-) Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les Associacions públic privades 0,00
(+/-) Adqusicions amb pagament aplaçat 0,00
(+/-) Arrendament financer 0,00
(+)    Préstecs 0,00
(-)     Inversions realitzades per la Corporació local per compte d'altra Administració Pública (7) 0,00
(+/-) Ajustament per grau d'execució de la despesa 0,00
(+/-)  Altres (Especificar) (5) 0,00

DESPESES NO FINANCERES EN TERMES SEC EXCEPTE INTERESSOS DEL DEUTE 8.177.452,28

(-) Pagaments per transferències (i altres operacions internes) a altres entitats que 
integren la Corporació Local  (3) 99.089,15

(-) Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d'altres
Administracions públiques 2.009.345,30

     Unió Europea 0,00
     Estat 0,00
     Comunitat Autònoma 1.795.955,43
     Diputacions 121.831,05
     Altres Administracions Públiques 91.558,82

(-) Trasnferències per fons dels sistemes de finançament  (4) 0,00

TOTAL DE DESPESA COMPUTABLE DE L'EXERCICI 2018 6.069.017,83
Taxa referència creixement PIB (Economia Espanyola) per al 2019 2,60

Total increment de despesa computable per a l'exercici 2019 157.794,46

(+/-) Increments / Disminucions de recaptació per canvis normatius 0,00

TOTAL DE DESPESA COMPUTABLE PER A L'EXERCICI 2019 6.226.812,29

(+) Interessos (Capítol III de despeses) Any 2019 6.600,00
(+) Despeses finançades amb fons finalistes de la UE. Any 2019 0,00
(+) Despeses finançades amb fons finalistes de les Administraciions Públiques. Any  2019 2.038.987,21
(+) Transferències internes a favor d'administracions Públiques consolidades. Any 2019 98.688,23

TOTAL AUGMENTS PER DESPESA NO COMPUTABLE AL PRESSUP OST DEL 2019 2.144.275,44

LÍMIT MÀXIM DE DESPESA NO FINANCERA PER AL PRESSUPO ST DE 2019 8.371.087,73

(+) Capítol VIII de despeses: Any 2019 200,00
(+) Capítol IX de despeses: Any 2019 0,00

TOTAL PLA PRESSUPOSTARI GENERAL PER AL 2019 8.371.287,73
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Atès que dels referits càlculs es desprèn -llevat d’error o omissió involuntària- que la 
despesa computable  es xifra en:  
 

EXERCICI 2017 EXERCICI 2018 EXERCICI 2019 
6.385.115,60 € 6.069.592,99 € 6.226.812,29 € 

 
I que el límit màxim de despesa  no financera d’aquest Consell per als exercicis 
2017 - 2019 es xifra en:  
 

EXERCICI 2017 EXERCICI 2018 EXERCICI 2019 
8.474.480,75 € 8.184.627,44 € 8.371.087,73 € 

 
RESOLC 
 
Primer. Aprovar el “pla pressupostari” elaborat a mig termini pel període 2017 - 
2019  en la forma i detall assenyalat en la part expositiva del present decret. 
 
Segon.  Aprovar els límits màxims de despesa no financera dels pressupostos 
d’aquest Consell per als exercicis 2017 a 2019, en la forma i detall assenyalat en la 
part expositiva del present decret, tota vegada que s’estima s’ha realitzat una 
programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària i 
de deute públic, i de conformitat amb la regla de despesa.” 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, el 
Ple, per unanimitat dels membres presents, adopta els acords següents: 
 
Primer.- Ratificar en tots els seus extrems el Decret de Presidència de data 9 de març 
de 2016 mitjançant el qual es va aprovar el “pla pressupostari”  elaborat a mig 
termini pel període 2017 – 2019,  i es van aprovar els límits màxims de despesa no 
financera dels pressupostos d’aquest Consell per als exercicis 2017 a 2019,  tota 
vegada que s’estima s’ha realitzat una programació pressupostària coherent amb els 
objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic, i de conformitat amb la regla 
de despesa. 
 
 
9. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONCESSIÓ DE CRÈDIT 
EXTRAORDINARI EN EL PRESSUPOST DEL CONSELL COMARCAL  DEL 
RIPOLLÈS PER A L'ANY 2016 FINANÇAT MITJANÇANT BAIXE S DE CRÈDITS 
D'ALTRES PARTIDES DEL PRESSUPOST NO COMPROMESES. 
 
Vist l'expedient  tramitat  a  l'efecte  i  també l'informe d'Intervenció; 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, el Ple per 
unanimitat dels membres presents, adopta els acords següents: 
  
Primer. Aprovar l'expedient de concessió de crèdit extraordinari en el Pressupost General 
d’aquest Consell corresponent a l’exercici econòmic de 2016, finançats per mitjà de baixes de 
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crèdits d'altres partides del pressupost no compromeses, en la forma i el contingut que  es  
detalla  en  l'annex d'aquesta proposta, de la qual forma part integrant. 
 
Segon.  Exposar el present expedient al públic durant quinze dies hàbils, mitjançant anuncis en 
el BOP i tauler d' anuncis d'aquest Consell, amb l'objecte d'escoltar reclamacions i 
suggeriments. 
 
Tercer.  Considerar-lo aprovat  definitivament  sense necessitat d' adoptar un  nou acord  en  el  
supòsit que  durant  el període d' exposició pública no es formulin reclamacions, circumstància 
que quedarà acreditada degudament a l'expedient amb certificat de la Secretaria. 
 
Quart.  Trametre  còpia de  l'acord i de  l'expedient,  en el seu moment,  a l’Administració de 
l'Estat (Serveis territorials de la Direcció General de Coordinació Financera amb les Entitats 
Locals) i, també‚ als  Serveis  Territorials  del Departament  de  Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la preceptiva aplicació que 
figura a la plataforma EACAT, a l'efecte legal oportú. 
 
ANNEX 
 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

 
CONCEPTE 

CONSIGNACIÓ  
ACTUAL 

 
DISMINUCIÓ  

CONSIGNACIÓ  
F INAL 

2016 .21 .1621.22799 .01  RSU * ALTRES TREBALLS 
REALITZATS PER ALTRES 
EMPRESES I PROFESSIONALS 

2 .525 .602,00 30 .000 ,00 2 .495 .602,00 

TOTALS………………………………………………………… 2.525 .602,00 30 .000 ,00 2 .495 .602,00 

 
APLICACIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA 
 

CONCEPTE 
CONSIGNACIÓ  

ACTUAL 
 

AUGMENT 
CONSIGNACIÓ  

F INAL 
2016 .21 .1621.20200 .01 ARRENDAMENT NAU INDUSTRIAL 0 ,00 30 .000 ,00 30 .000 ,00 
TOTALS………………………………………………………… 0,00 30 .000 ,00 30 .000 ,00 

 
El president explica que l'objectiu de la modificació és passar uns diners previstos al 
pressupost per la recollida de residus al lloguer d'una parcel· la que disposi d'una nau. 
En la parcel· la s'hi haurà de fer la planta de transferència de residus per la qual es 
disposa d'una subvenció d'ECOEMBES de 160.000€. Aquesta modificació no 
incrementa la partida, sinó que se’n crea una de nova. 
 
El senyor Jordi Batchelli, portaveu del grup ERC demana si ja està adjudicada la nau. 
 
El president li contesta que no, que es farà un concurs en el qual s'hi podrà presentar 
tothom qui vulgui. 
 
El senyor Jordi Batchelli diu si s'ha d’estar donat d’alta. 
 
El president diu que es valorarà si cal o bé si n’hi ha prou amb el compromís de 
donar-se d’alta. 
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10. MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS. 
 
Relació de Fets: 
 
1. El Ple del Consell Comarcal, en la seva sessió de data 17 de març de 2015 va aprovar la 
gestió directa per part del Consell Comarcal del servei de recollida dels gossos abandonats o 
perduts a la comarca del Ripollès i la gestió del Refugi d'Animals del Ripollès, amb efectes a 
partir del dia 2 de març de 2015. 
 
El Ple, en la seva sessió de data 19 de maig de 2015, va aprovar la modificació de la 
Relació de Llocs de treball del Consell Comarcal del Ripollès, consistent en la 
creació de dos nous llocs de treball  d’oficial de manteniment, concretament els 79L i 
80L, adscrits al Refugi d’animals del Ripollès, amb una dedicació del 44,24%, 
cadascun d'ells. 
 
En la mateixa sessió plenària es va acordar modificar la plantilla del Consell 
Comarcal del Ripollès, consistent en la creació de dues places de personal laboral, 
Escala d’administració especial, subescala serveis especials, places de comeses 
especials, oficials de manteniment, grup C2. 
 
La Cap de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, en data 6 de maig de 2016 ha emès un 
informe en el qual proposa modificar aquests dos llocs de treball en el sentit següent: 
 
- Que el lloc 79L passi d'una dedicació del 44,24% al 30,06%: Aquesta jornada es 
concentrarà en els caps de setmana a raó de 4 h/dia i la substitució de les vacances del 
lloc 80L. 
 
- Que el lloc 80L passi d'una dedicació del 44,24% al 100%: Aquesta jornada serà de 
dilluns a divendres, inclosos els festius de dilluns a divendres. 
 
L'informe conclou que aquest any d'experiència en la gestió directa ha acreditat una càrrega de 
treball superior a la inicialment prevista, la necessitat que la jornada ampliada es concentri en 
els dies laborables, per necessitats del servei i que s'incrementin les hores diàries de presència 
al Refugi, per garantir que els gossos no passin tantes hores sense ningú. 
 
2.- El Ple, en la seva sessió de data 19 de gener de 2016, va aprovar la modificació de 
la Relació de Llocs de treball del Consell Comarcal del Ripollès, consistent, entre 
d'altres, en l'adequació del lloc de treball 78L, d’auxiliar administratiu per un lloc de 
treball de tècnic de grau mig de comunicació i informació, A2, amb una dedicació del 
80% de jornada, així com la corresponent modificació de la plantilla, sense que 
aquesta adequació comportés increment de la massa salarial. 
 
L'aplicació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, ha generat una càrrega addicional de treball a les 
corporacions locals que sembla idoni que assumeixi en part el lloc de treball 78L, per 
les característiques d'aquest lloc i per la titulació exigida. 
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És per això que es proposa que les obligacions relatives a la transparència del 
Registre dels grups d'interès, de les activitats oficials, dels actes  i decisions 
relacionats amb els assumptes públics que tenen encomanats els alts càrrecs, l'agenda 
oficial dels alts càrrecs i les enquestes sobre els serveis prestats les assumeixi el lloc 
78 L, la qual cosa comporta una major grau de  responsabilitat, que justifica un canvi 
en el subgrup de classificació professional de la plaça, que passa de A2 a A1,  i que 
s'ampliï la jornada del 80% al 100%. 
  
Fonaments de Dret : 
 
I.- El Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei 
dels ens locals preveu que l’elaboració de la relació de llocs de treball s’ha d’ajustar als criteris 
de racionalitat, economia i eficàcia. La  modificació dels llocs de treball s’ha de justificar 
mitjançant una memòria explicativa. Per cada lloc de treball s’ha d’indicar almenys : 
 

a) La denominació del lloc de treball i el seu enquadrament orgànic. 
b) Les característiques essencials del lloc, incloent, si s’escau, les funcions 

específiques atribuïdes. 
c) Els requisits exigits per ocupar el lloc de treball. 
d) El complement de destí que tingui assignat i el seu nivell orgànic, com també, si 

s’escau, el complement específic corresponent. 
e) La forma de provisió del lloc. 

 
L’article 32 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals estableix que la relació de llocs de treball l'ha 
d'aprovar el ple de la corporació, així com les modificacions que es produeixin. L'apartat 2 
d'aquest precepte disposa que les relacions de llocs de treball són públiques i poden ser 
consultades en períodes d'exposició pública del pressupost anual o de les seves modificacions, 
en la forma que cada entitat local tingui establerta. 
 
La modificació es considerarà definitivament aprovada si durant el citat termini no s’han 
presentat reclamacions; en cas contrari, el ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-
les. Ateses les al·legacions presentades i informades aquestes, si escau, el ple de la corporació 
aprovarà definitivament la modificació de la relació de llocs de treball. 
 
El període d’exposició pública de la modificació de la relació de llocs de treball serà de 20 
dies, en aplicació del previst en l’article 86.2 de la Llei  30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú. 
 
De conformitat amb l'article 28 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova 
en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de 
funció pública, la plantilla de personal és formada per les places que figuren dotades en els 
pressupostos, classificades en grups de cossos i, dins els grups, d'acord amb les escales de cada 
cos. També inclou el personal eventual i el laboral. 
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II.-  L’article 126 i següents del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, en 
concordança amb els articles 27 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament del personal al servei dels ens locals, estableixen que: 
 
- La plantilla de les corporacions locals es podrà ampliar, entre d’altres supòsits, quan 
l’increment de la despesa quedi compensada mitjançant la reducció d’altres unitats o capítols 
de despeses corrents no ampliables. 
 
- La plantilla es pot modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost durant l’any de la 
seva vigència, per respondre a l’establiment de nous serveis, que no admetin demora per a 
l’exercici següent. Un cop aprovada pel Ple de la corporació s’ha de publicar íntegrament, en 
el termini dels trenta dies següents, al butlletí oficial de la província i al DOGC, i se n’ha de 
trametre còpies a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat. 
 
- La modificació de la plantilla no requereix la publicació de tota la plantilla sinó únicament de 
l’abast concret de la modificació esmentada. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, el Ple per 
unanimitat dels membres presents, adopta els acords següents: 
 
Primer. Aprovar la modificació de la plantilla del Consell Comarcal del Ripollès, consistent en 
la modificació d’una plaça del Grup A, subgrup A2, per una plaça del Grup A al subgrup A1. 
 
 

1. PLANTILLA PERSONAL LABORAL 
 

 
NOMBRE 
PLACES 

 
NOMBRE 
VACANTS 

 
 

GRUP 

    
II. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL     

 
II.1 SUBESCALA TÈCNICA. 

   

    
         II.1.1  TÈCNIC SUP.EN COMUNICACIÓ I  INFORMACIÓ 
         II.1.2  TÈCNIC GRAU MIG 
 

1 
3 

1 
1 

A1 

A2 

 
 
Segon.  Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de treball del Consell Comarcal del 
Ripollès, consistent en la modificació dels llocs de treball 78L, 79L i 80L, tal i com es detalla 
en documents annexos, amb el contingut funcional, les condicions retributives i el perfil 
competencial establerts en les fitxes dels llocs de treball que integren la relació de llocs de 
treball i que també s’acompanyen d’annexos a aquest acord. 
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 MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL      *EXERCICI 2016* 

       

Lloc de treball C G Escala   CD C E Observacions 
Personal laboral 
Tècnic superior en 
comunicació i 
informació 

78L A1 AE 20 128,94    

Oficial manteniment 
(Refugi animals) 

 
79L 

 
C2 

 
PO 

 
12 

                                   
609,70  

 
Vacant  

Oficial manteniment 
(Refugi animals) 

 
80L 

 
C2 

 
PO 

 
12 

                                   
2.028,32                       

 
Vacant * IT 

 
 
Tercer. Publicar un anunci de la modificació de la Plantilla del Consell Comarcal en el termini 
dels trenta dies següents, en el Butlletí oficial de la província i en el DOGC, i se n’ha de 
trametre còpies a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat. 
 
Quart. Publicar un anunci de la modificació de la Relació de Llocs de treball en el Butlletí 
oficial de la província i en el DOGC  i exposar-lo al públic durant el termini de vint dies, des 
de la darrera publicació al BOP o al DOGC. En cas que no es produeixin al·legacions durant el 
període d’exposició pública, l’acord esdevindrà definitiu. 
 
 
 
 
------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
   --------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
        --------------------------------------- 
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RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL RESERVATS A PERSONAL 
LABORAL 
 
ENQUADRAMENT ORGÀNIC A L'EFECTE D'IMPUTACIÓ DE CRÈD ITS 
Àrea de Presidència, Règim Interior i Hisenda 
 
DENOMINACIÓ DEL LLOC  
Tècnic superior en comunicació i informació Codi: 78L 
 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC 
Comunicació i informació de la Institució del Consell i dels ens que en depenen. 
 
CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC 
GRUP A1 
ESCALA Administració Especial 
SUBESCALA Tècnica 
CLASSE  
CATEGORIA  
 
FORMACIÓ ESPECÍFICA  
Grau en Ciències de la Informació i de la comunicació/periodisme o equivalents. 
 
FORMA DE PROVISIÓ 
Concurs 
 
PERSONA ADSCRITA: Vacant *  
 
RELACIÓ AMB LA CORPORACIÓ 
Laboral, contracte laboral a temps complet. 
 
COMPLEMENTS RETRIBUTIUS ATRIBUÏTS AL LLOC DE TREBAL L  
NIVELL DE COMPLEMENT DE DESTÍ:                                                      20
IMPORT ANUAL DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC                                  128,94 
 
COMPLEMENTS RETRIBUTIUS PERSONALS DE LA PERSONA ADS CRITA
INCENTIU PRODUCTIVITAT: 
 
OBSERVACIONS:   
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RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL RESERVATS A PERSONAL 
LABORAL 
 
ENQUADRAMENT ORGÀNIC A L'EFECTE D'IMPUTACIÓ DE CRÈD ITS 
Àrea de Cooperació municipal, Relacions institucionals i transfrontereres, 
Modernització de l’Administració i Innovació Territorial. 
 
DENOMINACIÓ DEL LLOC  
Oficial manteniment Codi: 79L 
 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC 
Realització material del manteniment dels béns immobles i mobles del Consell i demés 
tasques que pertoquin al personal d’oficis, Decret 214/1990, de 30 de juliol, i en especial 
la recollida, cura dels gossos i manteniment del Refugi d’animals del Ripollès. 
 
CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC 
GRUP C2 
ESCALA Administració Especial 
SUBESCALA Serveis Especials 
CLASSE Personal d’oficis 
CATEGORIA  
 
FORMACIÓ ESPECÍFICA  
ESO, graduat EGB o equivalent 
 
FORMA DE PROVISIÓ 
Concurs 
 
PERSONA ADSCRITA:   
 
RELACIÓ AMB LA CORPORACIÓ 
Laboral, contracte laboral amb una jornada del 30,06% (496 hores anuals) 
 
COMPLEMENTS RETRIBUTIUS ATRIBUÏTS AL LLOC DE TREBAL L  
NIVELL DE COMPLEMENT DE DESTÍ:                                                      12
IMPORT ANUAL DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC                                   609,70 
 
COMPLEMENTS RETRIBUTIUS PERSONALS DE LA PERSONA ADS CRITA
INCENTIU PRODUCTIVITAT: 
 
OBSERVACIONS:  
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RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL RESERVATS A PERSONAL 
LABORAL 
 
ENQUADRAMENT ORGÀNIC A L'EFECTE D'IMPUTACIÓ DE CRÈD ITS 
Àrea de Cooperació municipal, Relacions institucionals i transfrontereres, 
Modernització de l’Administració i Innovació Territorial. 
 
DENOMINACIÓ DEL LLOC  
Oficial manteniment Codi: 80L 
 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC 
Realització material del manteniment dels béns immobles i mobles del Consell i demés 
tasques que pertoquin al personal d’oficis, Decret 214/1990, de 30 de juliol, i en especial 
la recollida, cura dels gossos i manteniment del Refugi d’animals del Ripollès. 
 
CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC 
GRUP C2 
ESCALA Administració Especial 
SUBESCALA Serveis Especials 
CLASSE Personal d’oficis 
CATEGORIA  
 
FORMACIÓ ESPECÍFICA  
ESO, graduat EGB o equivalent 
 
FORMA DE PROVISIÓ 
Concurs 
 
PERSONA ADSCRITA:  * Interí * Aida Vázquez Martín 
 
RELACIÓ AMB LA CORPORACIÓ 
Laboral, contracte laboral amb una jornada completa 
 
COMPLEMENTS RETRIBUTIUS ATRIBUÏTS AL LLOC DE TREBAL L  
NIVELL DE COMPLEMENT DE DESTÍ:                                                      12
IMPORT ANUAL DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC                                2.028,32                            
 
COMPLEMENTS RETRIBUTIUS PERSONALS DE LA PERSONA ADS CRITA
INCENTIU PRODUCTIVITAT: 
 
OBSERVACIONS:  
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El president explica que l'objecte de la modificació de la relació de llocs de treball és, 
per una banda, un dels llocs de treball destinats al Refugi que es passa de mitja 
jornada a jornada sencera. Un lloc passa al 100% i l’altre al 33%. aquest darrer es 
concentra als caps de setmana i a cobrir les vacances de l'altre lloc. S'ha constatat que 
el servei del Refugi com a propi està funcionant. L’únic problema és que el Refugi té 
un nombre per gossos molt important i convida a tots els presents, si volen un gos, 
que l'adoptin al Refugi. L'altre lloc de treball que es modifica és el de premsa, que es 
passa a A1 i del 80% al 100% de la jornada, atès que s'entén que és la persona idònia 
per assumir el volum de feina addicional que comporta l'aplicació de la Llei de 
transparència. 
 
 
11. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE CONSELL DE GOVERN DE DATA 19 
D’ABRIL DE 2016 D’APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORE S PER A 
L'ATORGAMENT D’AJUTS DE MENJADOR ADREÇATS A L’ALUMN AT 
D’ENSENYAMENT OBLIGATORI I DE SEGON CICLE D'EDUCACI Ó 
INFANTIL DE LA COMARCA DEL RIPOLLÈS I DE L'OBERTURA  DE LA 
CONVOCATÒRIA PER AL CURS 2016-2017 
 
Vist l’acord de Consell de Govern de data 19 d’abril de 2016, que es transcriu a 
continuació: 
 
“3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE 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 I DE L'OBERTURA DE LA 
CONVOCATÒRIA PER AL CURS 2016-2017 
 
I.- El Decret 160/1996, de 14 de maig (DOGC núm. 2208, de 20.5.1996), pel qual es 
regula el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del 
Departament d’Ensenyament estableix, a l’article 21, la possibilitat que les 
administracions públiques, dins de les seves disponibilitats pressupostàries, puguin 
atorgar ajuts de menjador per a l’alumnat que ho sol·liciti i a qui no li correspongui 
la gratuïtat del servei. 
 
La disposició addicional segona del Decret 160/1996 determina que correspon als 
consells comarcals la gestió dels ajuts de menjador per necessitats socioeconòmiques 
o de situació geogràfica de l’alumnat, quan hagin assumit aquesta competència o bé 
l’assumeixin, i signin els corresponents convenis amb el Departament 
d’Ensenyament. En data 3 de juny de 2014, el Consell de Govern del Consell 
Comarcal del Ripollès va aprovar el conveni de col·laboració amb el Departament 
d’Ensenyament relatiu a la delegació de competències quant a la gestió del servei 
escolar de transport, del servei escolar de menjador, i altres prestacions en matèria 
d’ensenyament. Aquest conveni estableix que el Consell Comarcal del Ripollès 
assumeix la competència delegada de la gestió dels ajuts de menjador.   
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II.-Per acord del Ple de data 15 de març de 2016 es van aprovar les Bases 
reguladores per atorgar ajuts individuals de desplaçament a l’alumnat 
d’ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil de la comarca del 
Ripollès. Aquestes bases no han estat publicades atès que la Direcció General 
d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya ha comunicat els Criteris per a l'atorgament d'ajuts 
individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon 
cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 
escolar 2015-16, de data 23 de març de 2016, que comporten la necessitat d'aprovar 
unes noves bases. reguladores per a la concessió dels ajuts individuals de menjador. 
 
Aquests criteris, a més, estableixen que el termini de presentació de sol·licituds, 
preferentment, haurà d'acabar durant el mes de maig, amb la qual cosa cal obrir, 
amb caràcter immediat, la convocatòria d'aquests ajuts per al curs 2016-17. 
 
III.- Els articles 118 i 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, estableixen l’objecte que han 
de tenir les subvencions i el contingut de les bases que regulen la seva concessió. 
També regulen el procediment d’aprovació d’aquestes bases i fixen que el Ple és 
l’òrgan competent per aprovar-les. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern acorda:  
 
Primer. Deixar sense efecte l'acord del Ple de data 15 de març de 2016 pel qual 
s'aprovaven les bases reguladores per atorgar ajuts individuals de menjador a 
l’alumnat d’ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil de la 
comarca del Ripollès. 
 
Segon. Aprovar inicialment les bases reguladores per atorgar ajuts individuals de 
menjador a l’alumnat d’ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil 
de la comarca del Ripollès -les quals apliquen els Criteris per a l'atorgament d'ajuts 
individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon 
cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 
escolar 2016-17, del Departament d'Ensenyament-. Aquestes bases seran vigents a 
partir de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la província de Girona. 
 
Tercer. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província de Girona i al tauler 
d’anuncis de la corporació per un termini de vint dies i anunciar una referència 
d’aquesta publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En cas que no 
es formulin al·legacions durant el període d’exposició pública, aquest acord 
esdevindrà definitiu sense necessitat d’adoptar-ne un altre. 
 
Quart. Obrir la convocatòria per atorgar ajuts individuals de menjador a l’alumnat 
d’ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil de la comarca del 
Ripollès, corresponent al curs escolar 2016/2017. El termini per poder sol·licitar 
aquests ajuts s’iniciarà el dia 2 de maig de 2016 i finalitzarà el dia 3 de juny de 
2016.  
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Les sol·licituds es podran presentar a la seu del Consell Comarcal del Ripollès o al 
centre escolar on l’alumne/a estigui matriculat. També es podran presentar per 
correu ordinari o via telemàtica al Consell Comarcal. 
 
Cinquè. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província de Girona, al tauler 
d’anuncis de la corporació, a la Base de Datos Nacional de Subvenciones i a la 
pàgina web del Consell. 
 
Sisè. Comunicar aquest acord als centres escolars i a les corresponents AMPAs de la 
comarca del Ripollès.  
 
Setè. Ratificar aquest acord a la propera sessió del Ple que se celebri.” 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, el 
Ple per unanimitat dels membres presents, adopta els acords següents: 
 
Primer. Ratificar en tots els seus termes l’acord de Consell de Govern de data 19 
d’abril de 2016. 
 
Segon. Notificar aquest acord a la Intervenció i a la Subàrea d’Ensenyament, per a 
l’efecte corresponent. 
 
El president explica que després d'haver informat a tots els portaveus i d'haver 
aprovat les bases pel Ple, el Departament d'Ensenyament va canviar els criteris 
respecte al curs passat, amb la qual cosa les bases s'hi han hagut d’adaptar i ha calgut 
aprovar-les de nou. Es ratifica l’acord del Consell de Govern, que es va adoptar 
després d’informar-los degudament als grups. 
 
 
12. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE CONSELL DE GOVERN DE DATA 19 
D’ABRIL DE 2016, DE MODIFICACIÓ DE LES BASES REGULA DORES PER 
ATORGAR AJUTS INDIVIDUALS DE DESPLAÇAMENT A L’ALUMN AT 
D’ENSENYAMENT OBLIGATORI I DE SEGON CICLE D'EDUCACI Ó 
INFANTIL DE LA COMARCA DEL RIPOLLÈS I DE L'OBERTURA  DE LA 
CONVOCATÒRIA PER AL CURS 2016-2017 
 
Vist l’acord de Consell de Govern de data 19 d’abril de 2016, que es transcriu a 
continuació: 
 
“4. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER 
ATORGAR AJUTS INDIVIDUALS DE DESPLAÇAMENT A L’ALUMNAT 
D’ENSENYAMENT OBLIGATORI I DE SEGON CICLE D'EDUCACIÓ 
INFANTIL DE LA COMARCA DEL RIPOLLÈS I DE L'OBERTURA DE LA 
CONVOCATÒRIA PER AL CURS 2016-2017 
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I.- El Decret 161/1996, de 14 de maig (DOGC núm. 2208, de 20.5.1996) regula el 
servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat  
d’educació obligatòria. 
 
L’article 1 estableix que la finalitat del servei escolar de transport és facilitar el 
desplaçament gratuït a l’alumnat d’educació obligatòria que hagi d’escolaritzar-se 
fora del seu municipi de residència en un centre proposat pel Departament 
d’Ensenyament. 
 
L’article 2.3 determina que, quan no sigui possible l’establiment del servei escolar 
de transport en la modalitat de transport discrecional amb reiteració d’itinerari o en 
la modalitat de transport públic regular de viatgers (en endavant, servei escolar de 
transport col·lectiu), s’establiran ajuts individuals de desplaçament a les famílies. 
 
La Disposició addicional primera contempla la possibilitat que, en determinades 
circumstàncies, es puguin concedir ajuts a l’alumnat que hagi de cursar el segon 
cicle d’educació infantil fora del seu municipi de residència i a l’alumnat d’educació 
obligatòria que hagi de desplaçar-se a centres docents del mateix municipi però 
distants del seu lloc de residència. 
 
II.- En data 3 de febrer de 2014, el Consell de Govern del Consell Comarcal del 
Ripollès va aprovar el conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament 
relatiu a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de 
transport, del servei escolar de menjador, i altres prestacions en matèria 
d’ensenyament (en endavant Conveni de delegació de competències). Posteriorment, 
en data 3 de juny de 2014, el Consell de Govern va aprovar una nova minuta 
d’aquest conveni que, respecte de l’anterior, introdueix els canvis necessaris per 
adaptar-se al que estableix l’article 57 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local. La clàusula tercera d’aquest 
conveni regula el servei escolar de transport no obligatori. 
 
El paràgraf primer estableix que el Consell Comarcal assumeix la competència de la 
gestió del servei escolar de transport que es pugui oferir, quan les necessitats 
d’escolarització en un  determinat municipi així ho aconsellin i d’acord amb les 
consignacions pressupostàries existents, a l’alumnat que cursi el segon cicle 
d’educació infantil que hagi de desplaçar-se fora del seu municipi de residència o 
que s’hagi de desplaçar a centres docents del mateix municipi, però distants del seu 
lloc de residència, i a l’alumnat d’educació obligatòria que s’hagi de desplaçar a 
centres docents del mateix municipi però distants del seu lloc de residència. 
 
El paràgraf tercer estableix que pels casos de transport no obligatori (alumnat 
d’educació obligatòria i de segon cicle d’educació infantil escolaritzat en el seu 
municipi de residència, alumnat de segon cicle d’educació infantil escolaritzat fora 
del seu municipi de residència i alumnat d’ensenyament postobligatori no 
universitari que utilitzen el servei escolar de transport gestionat pel Consell 
Comarcal), el Departament d’Ensenyament fixa, per a cada curs escolar, una 
aportació diària obligatòria per alumne/a.  
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El paràgraf quart estableix que correspon al Consell Comarcal el possible 
atorgament d’ajuts de desplaçament, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, 
i segons els criteris determinats pel Departament d’Ensenyament. 
 
III.- El paràgraf primer de la clàusula primera del Conveni de delegació de 
competències estableix que el Consell Comarcal del Ripollès assumeix, en el seu 
àmbit territorial, la competència delegada pel Departament d’Ensenyament de la 
gestió dels ajuts individuals de desplaçament.  
 
IV.- Dels paràgrafs primer i tercer de la clàusula tercera del Conveni de delegació i 
de la disposició addicional primera del Decret 161/1996, se’n deriva la possibilitat 
d’atorgar ajuts individuals de desplaçament pel pagament de l’aportació diària 
obligatòria per alumne que fixi el Departament d’Ensenyament pel transport no 
obligatori.  
 
V.- Del que s’ha exposat se’n dedueix la finalitat múltiple dels ajuts individuals de 
desplaçament: 
 
1. Garantir la gratuïtat del desplaçament a l’alumnat d’educació obligatòria i de 
segon cicle d’educació infantil que hagi d’escolaritzar-se fora del seu municipi de 
residència. 
 
2. Facilitar el servei escolar de transport a l’alumnat d’educació obligatòria i de 
segon cicle d’educació infantil que s’hagi de desplaçar a centres docents ubicats en 
el seu municipi de residència però distants del seu domicili. 
3. Reduir/subvencionar l’aportació diària obligatòria per alumne que fixi el 
Departament d’Ensenyament pel transport no obligatori.  
 
VI.- Els articles 118 i 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, estableixen l’objecte que han 
de tenir les subvencions i el contingut de les bases que regulen la seva concessió. 
També regulen el procediment d’aprovació d’aquestes bases i fixen que el Ple és 
l’òrgan competent per aprovar-les. 
 
VII.- Les bases reguladores per a l’atorgament d’aquests ajuts, s’han d’ajustar al 
que estableixen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el 
Reglament de subvencions del Consell Comarcal -aprovat el dia 8 de març de 2005 i 
publicat al BOPG núm. 109, de 8 de juny de 2005- i el Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
VIII.- Per acord del Ple de data 15 de juliol de 2014 es van aprovar les Bases 
reguladores per atorgar ajuts individuals de desplaçament a l’alumnat 
d’ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil de la comarca del 
Ripollès, actualment vigents. Aquestes bases es van publicar íntegrament al Butlletí 
oficial de la província de Girona núm. 171, de data 8 de setembre de 2014. 
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La modificació concreta d'aquestes bases respon a una proposta del Consorci de 
Benestar Social del Ripollès ja que, fins ara, d'acord amb l'article 3.3.c).c de les 
bases corresponia a la Direcció del Consorci de Benestar Social fer la valoració de 
l'alumnat que podia ser beneficiari dels ajuts individuals de desplaçament, en aquells 
casos en què se'ls assignava una escola diferent a l'escollida inicialment per 
aplicació de criteris de distribució equitativa dels alumnes que, d'acord amb la 
valoració de l'equip d'atenció psicopedagògica, tenien necessitats educatives 
especials, quan a vegades es tractava de famílies de les quals no es tenia 
coneixement. 
 
La modificació proposada comporta que serà l'inspector/a de zona qui emetrà 
aquesta proposta de gratuïtat del servei de transport, en aquest cas concret, en 
substitució de la Direcció del Consorci de Benestar Social del Ripollès, mentre que 
continuarà fent la valoració en els casos d'alumnat que es trobi en una situació 
econòmica molt desfavorida o bé per atendre necessitats especials de l'alumne/a o 
dels seus pares/mares. 
 
Així mateix, es modifica l'imprès de sol·licitud dels ajuts, tant per motius de distància 
com per motius socioeconòmics. 
 
Aquesta modificació comporta únicament la de l'article 3.3 c).c que passa a dividir-
se en dos apartats: el 3.3 c) i el 3.3 d).  
 
IX.- L’article 7.1 d’aquestes bases estableix que, per a les matriculacions ordinàries, 
el termini per sol·licitar l’ajut es determinarà, per cada curs, en la convocatòria 
corresponent. També es determina que, per a les matriculacions fora del període 
ordinari, el termini finalitzarà l’últim dia lectiu del curs. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern acorda:  
 
Primer. Aprovar la modificació de l'article 3 i dels impresos de sol·licitud de l'ajut de 
les bases reguladores per atorgar ajuts individuals de desplaçament a l’alumnat 
d’ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil de la comarca del 
Ripollès. Aquesta modificació serà vigent a partir de la seva publicació íntegra en el 
Butlletí Oficial de la província de Girona. 
 
Segon. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província de Girona i al tauler 
d’anuncis de la corporació per un termini de vint dies i anunciar una referència 
d’aquesta publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En cas que no 
es formulin al·legacions durant el període d’exposició pública, aquest acord 
esdevindrà definitiu sense necessitat d’adoptar-ne un altre. 
 
Tercer. Obrir la convocatòria per atorgar ajuts individuals de desplaçament a 
l’alumnat d’ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil de la 
comarca del Ripollès, corresponent al curs escolar 2016/2017. El termini per poder 
sol·licitar aquests ajuts s’iniciarà el dia 2 de maig de 2016 i finalitzarà el dia 3 de 
juny de 2016.  
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Les sol·licituds es podran presentar a la seu del Consell Comarcal del Ripollès o al 
centre escolar on l’alumne/a estigui matriculat. També es podran presentar per 
correu ordinari o via telemàtica al Consell Comarcal. 
 
Quart. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província de Girona, al tauler 
d’anuncis de la corporació, a la Base de Datos Nacional de Subvenciones i a la 
pàgina web del Consell. 
 
Cinquè. Comunicar aquest acord als centres escolars i a les corresponents AMPAs de 
la comarca del Ripollès.  
 
Sisè. Ratificar aquest acord a la propera sessió del Ple que se celebri.” 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, el 
Ple per unanimitat dels membres presents, adopta els acords següents: 
 
Primer. Ratificar en tots els seus termes l’acord de Consell de Govern de data 19 
d’abril de 2016. 
 
Segon. Notificar aquest acord a la Intervenció i a la Subàrea d’Ensenyament, per a 
l’efecte corresponent. 
 
 
13.  DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
Es dóna compte dels Decrets dictats per la Presidència que es detallen a continuació: 
 
Decret de 22.02.2016 Autoritzar l’adscripció temporal, del funcionari de carrera 

de la corporació que es relaciona, als Serveis Territorials 
del Departament de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge a Girona. 

Decret de 26.02.2016 Requeriment de documentació perceptiva a l’adjudicació 
del procediment negociat sense publicitat del contracte de 
serveis del Consell Comarcal del Ripollès per a la inserció 
de publicitat i monogràfics de contingut informatiu d’nterès 
general en mitjans de comunicació de televisió. Lot A. 

Decret de 26.02.2016 Requeriment de documentació perceptiva a l’adjudicació 
del procediment negociat sense publicitat del contracte de 
serveis del Consell Comarcal del Ripollès per a la inserció 
de publicitat a la ràdio. Lot A. 

Decret de 26.02.2016 Requeriment de documentació perceptiva a l’adjudicació 
del procediment negociat sense publicitat del contracte de 
serveis del Consell Comarcal del Ripollès per a la inserció 
de publicitat a la ràdio. Lot B. 

Decret de 26.02.2016 Requeriment de documentació perceptiva a l’adjudicació 
del procediment negociat sense publicitat del contracte de 



CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 

C/PROGRÉS, 22 / TELÈFON 972 70 32 11 – FAX 972 70 26 54 – A/e: ccripolles@ripolles.cat / 17500 RIPOLL – NIF: P6700004B 

serveis del Consell Comarcal del Ripollès per a la inserció 
de publicitat en mitjans de comunicació de premsa escrita. 
Lot A. 

Decret de 26.02.2016 Requeriment de documentació perceptiva a l’adjudicació 
del procediment negociat sense publicitat del contracte de 
serveis del Consell Comarcal del Ripollès per a la inserció 
de publicitat en mitjans de comunicació digitals. Lot A 

Decret de 29.02.2016 Aprovació de les bases reguladores del procés selectiu per a 
la contractació en règim laboral temporal d’un/a tècnic/a de 
grau mig en comunicació i informació i convocatòria del 
procés selectiu. 

Decret de 29.02.2016 Donar per favorable la inspecció biennal de l’alberg de 
Joventut la Farga del municipi de Queralbs. 

Decret de 29.02.2016 Sol· licitar al Consorci AOC l’alta del servei d’accés al 
Registro Central de Penados del Ministerio de Justicia del 
Gobierno de España. 

Decret de 29.02.2016 Adjudicació del procediment negociat sense publicitat del 
contracte de serveis del Consell Comarcal del Ripollès per a 
la inserció de publicitat i monogràfics de contingut 
informatiu d’nterès general en mitjans de comunicació de 
televisió. Lot A. 

Decret de 29.02.2016 Adjudicació del procediment negociat sense publicitat del 
contracte de serveis del Consell Comarcal del Ripollès per a 
la inserció de publicitat a la ràdio. Lot A. 

Decret de 29.02.2016 Adjudicació del procediment negociat sense publicitat del 
contracte de serveis del Consell Comarcal del Ripollès per a 
la inserció de publicitat en mitjans de comunicació de 
premsa escrita. Lot A. 

Decret de 29.02.2016 Adjudicació del procediment negociat sense publicitat del 
contracte de serveis del Consell Comarcal del Ripollès per a 
la inserció de publicitat en mitjans de comunicació digitals. 
Lot A. 

Decret de 22.02.2016 Revisió dels ajuts de menjador escolar dels alumnes que es 
relacionen. 

Decret de 22.02.2016 Declarar desert el procediment negociat sense publicitat del 
contracte de serveis del Consell Comarcal per a la inserció 
de publicitat i monogràfics de contingut informatiu 
d’interès general en mitjans de comunicació de televisió. 
Lot B. 

Decret de 22.02.2016 Declarar desert el procediment negociat sense publicitat del 
contracte de serveis del Consell Comarcal per a la inserció 
de publicitat en mitjans de comunicació digitals. Lot B. 

Decret de 22.02.2016 Declarar desert el procediment negociat sense publicitat del 
contracte de serveis del Consell Comarcal per a la inserció 
de publicitat en mitjans de comunicació de premsa escrita. 
Lot B. 

Decret de 01.03.2016 Aprovar el pagament de la certificació núm. 6 de l'obra 
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2010/802, inclosa al PUOSC, titulada "Acabats necessaris 
per a la posada en servei de la sala polivalent", de 
l'Ajuntament de Les Llosses, per un import de 55.893,39 €. 

Decret de 01.03.2016 Aprovar el pagament de la certificació núm.11 i última de 
l'obra 2012/889, inclosa al PUOSC, titulada "Abastament de 
la zona d’Espinalba", de l'Ajuntament de Llanars, per un 
import de 30.608,75 €. 

Decret de 04.03.2016 Donar per favorable la inspecció biennal de la casa de 
colònies Pare Coll del municipi de Gombrèn. 

Decret de 07.03.2016 Concedir i denegar les sol· licituds d’ajut de menjador 
escolar per al curs 2015-2016 (fase-6) que es relacionen. 

Decret de 08.03.2016 Revisió d’ajut de menjador escolar a l’alumna que es 
relaciona. 

Decret de 08.03.2016 Adjudicació del procediment negociat sense publicitat del 
contracte de serveis del Consell Comarcal per a la inserció 
de publicitat a la ràdio. Lot B. 

Decret de 09.03.2016 Aprovació del Pla pressupostari elaborat a mig termini pel 
període 2017-2019. 

Decret de 15.03.2016 Resolució de les sol· licituds d’ajut de desplaçament per al 
curs 2015-2016 (Fase-5a). 

Decret de 16.03.2016 Atorgar un complement retributiu segons es detalla als 
treballadors d'aquesta corporació que es relacionen, a 
abonar en una sola vegada en la nòmina del mes de març 
d’engany. 

Decret de 18.03.2016 Renúncia a l’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals de 
Promoció Econòmica (XSLPE), període 2016-2019. 

Decret de 21.03.2016 Adjudicació del procediment obert amb diversos criteris 
d’adjudicació de la pòlissa d’assegurança de protecció de 
riscos mediambientals de l’abocador comarcal Ripollès-3, 
any 2016. 

Decret de 21.03.2016 Acceptació de la subvenció atorgada i executar el Projecte 
de compostatge domèstic i comunitari de bioresidus i el 
Projecte de recollida separada de bioresidus de grans 
productors. 

Decret de 22.03.2016 Contracte menor de serveis de prevenció de riscos laborals 
del personal del Consell Comarcal del Ripollès, any 2016. 

Decret de 22.03.2016 Contracte menor de serveis per al manteniment de l’equip 
d’alimentació elèctrica ininterrompuda per a l’equip UPS-
10000 NX (30’). 

Decret de 30.03.2016 Sol· licitar al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-
Ripollès que la seva tresorera presti les funcions de 
Tresoreria del Consell Comarcal del Ripollès, de forma 
transitòria, des del dia 1 d’abril de 2016 i fins s’ocupi, 
mitjançant comissió de serveis, la plaça 4F. 

Decret de 30.03.2016 Acceptar l’ajornament de pagament de l’Ajuntament 
d’Ogassa. 

Decret de 06.04.2016 Designar el personal de la corporació que es relacionen com 
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a membres del tribunal qualificador del procés de selecció 
d’una plaça de Tècnic mig especialista en administració 
pública a l’Ajuntament de Campdevànol. 

Decret de 12.04.2016 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. 

Decret de 11.03.2016 Concedir a la treballadora de la corporació que es relaciona 
un permís de lactància d’un fill menor de 12 mesos. 

Decret de 06.04.2016 Aprovar les bases reguladores del procés de selecció 
mitjançant concurs per proveir amb caràcter interí un lloc 
de treball d’Intervenció del Consell Comarcal del Ripollès. 

Decret de 13.04.2016 Aprovar el pagament de la certificació núm. 1 de l'obra 
2011/1520, inclosa al PUOSC, titulada "Zona 
d’aparcaments", de l'Ajuntament de Pardines, per un import 
de 18.029,39 €. 

Decret de 13.04.2016 Aprovar el pagament de la certificació núm. 2 de l'obra 
2011/1520, inclosa al PUOSC, titulada "Zona 
d’aparcaments", de l'Ajuntament de Pardines, per un import 
de 17.217,25 €. 

Decret de 13.04.2016 Atorgar unes gratificacions extraordinàries segons es 
detalla als treballadors d'aquesta corporació que es 
relacionen, a abonar en una sola vegada en la nòmina del 
mes d’abril de 2016. 

Decret de 15.04.2016 Encomanar al Servei de Joventut del Consell Comarcal del 
Ripollès que iniciï les inpeccions biennals de les 
instal· lacions juvenils que es relacionen.  

Decret de 20.04.2016 Contracte menor de subministrament i instal· lació d’un 
comptador contra incendis en l’escomesa del Consell 
Comarcal del Ripollès. 

Decret de 25.04.2016 Atorgar unes gratificacions extraordinàries segons es 
detalla al treballador d'aquesta corporació que es relaciona, 
a abonar en una sola vegada en la nòmina del mes d’abril de 
2016. 

El Ple en queda assabentat. 
 
El senyor Batchelli s'interessa pel decret d'acceptació de la subvenció atorgada per 
executar el projecte de compostatge domèstic i comunitari de bioresidus. 
 
El president i el vicepresident li expliquen que és per campanyes i orgànica. 
 
 
14. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
 
Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen a 
continuació: 
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Resolució de 03.02.2016 Aprovar l'expedient número 1/2015 de modificació del 
pressupost per al 2016, mitjançant transferència de 
crèdits en la forma i contingut que es detalla. 

Resolució de 18.02.2016 Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Ribes de Freser 
de la redacció de la memòria valorada de la modificació 
núm. 2 del POUP de la Vall de Ribes. 

Resolució de 22.02.2016 Atorgar a l’empresa Comforsa-3 una pròrroga d’un mes 
per a tramitar el permís d’abocament d’aigües residuals. 

Resolució de 29.02.2016 Aprovar l'expedient número 2/2016 de modificació del 
pressupost per al 2016, mitjançant transferència de 
crèdits en la forma i contingut que es detalla. 

Resolució de 08.03.2016 Aprovar l'expedient número 5/2016 de generació de 
crèdits en la forma i contingut que es detalla. 

Resolució de 14.03.2016 Aprovar el nou detall de l’execució del contracte de 
servei escolar de la Ruta 16 Pardines-Ribes. 

Resolució de 14.03.2016 Resolució d’atorgament d’un permís puntual 
d’abocament d’aigües residuals amb camió cisterna a 
l’habitant del municipi de les Lloses que es relaciona. 

Resolució de 15.03.2016 Atorgar el permís per a la utilització del servei de neteja 
de clavegueram a l’Ajuntament de Ripoll per a la neteja 
del clavegueram del CEE Dr. Ramon Surinyach i del 
CEIP Tomás Raguer. 

Resolució de 15.03.2016 Aprovar la liquidació per a l'Ajuntament de Ripoll, per 
la utilització del servei de camió cisterna per a la neteja 
del clavegueram del CEE Dr. Ramon Surinyach i del 
CEIP Tomás Raguer. 

Resolució de 15.03.2016 Atorgar al Bar Bon Rotllo del municipi de Ripoll el 
permís per a la utilització del servei de neteja de 
clavegueram i aprovar la liquidació. 

Resolució de 15.03.2016 Atorgar a l’habitatge del carrer de Vista Alegre, 9 bxos. 
del municipi de Ripoll el permís per a la utilització del 
servei de neteja de clavegueram i aprovar la liquidació. 

Resolució de 15.03.2016 Atorgar a l’habitatge de l’Avinguda de Barcelona, 21, 
del municipi de Campdevànol el permís per a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram i aprovar 
la liquidació. 

Resolució de 15.03.2016 Atorgar a la comunitat de propietaris del Raval de 
Barcelona, 11, del municipi de Ripoll el permís per a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram i aprovar 
la liquidació. 

Resolució de 16.03.2016 Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Ribes de Freser 
de la redacció de la memòria valorada per a l’ordenació 
de la Plaça de la Constitució del Barri de Ventolà . 

Resolució de 16.03.2016 Atorgar a l’habitatge del carrer de Clavetaires, 6, del 
municipi de Campdevànol el permís per a la utilització 
del servei de neteja de clavegueram i aprovar la 
liquidació. 
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Resolució de 16.03.2016 Atorgar a l’Hotel Solana del Ter del municipi de Ripoll 
el permís per a la utilització del servei de neteja de 
clavegueram i aprovar la liquidació. 

Resolució de 16.03.2016 Atorgar a la comunitat de propietaris del carrer Puig i 
Cadafalch, 26-28, del municipi de Ripoll el permís per a 
la utilització del servei de neteja de clavegueram i 
aprovar la liquidació. 

Resolució de 18.03.2016 Renovació de l’Autorització d’abocament d’aigües 
residuals de l’empresa Escorxador del Ripollès, SA a la 
Depuradora de Ripoll-Campdevànol. 

Resolució de 21.03.2016 Atorgament d’un permís d’abocament d’aigües residuals 
a l’empresa Comercial de la Forja, SA a la Depuradora 
de Ripoll-Campdevànol. 

Resolució de 29.03.2016 Concedir una bestreta de sou a la treballadora de la 
corporació que es relaciona. 

Resolució de 30.03.2016 Comunicar a l’interessat que s’ha procedit al pagament 
en concepte de recuperació del gos Huargo. 

Resolució de 04.04.2016 Atorgament de permís puntual d’abocament per buidar 
fossa sèptica de l’establiment Resguard dels Vents, SL. 

Resolució de 04.04.2016 Atorgar a l’interessat de l’habitatge del carrer 
Clavetaires, 6  del municipi de Campdevànol el permís 
per a la utilització del servei de neteja de clavegueram i 
aprovar la liquidació. 

Resolució de 05.04.2016 Comunicar a l’interessat que s’ha procedit al pagament 
en concepte de recuperació i col· locació de microxip del 
gos Tac. 

Resolució de 05.04.2016 Comunicar a l’interessat que s’ha procedit al pagament 
en concepte de recuperació i col· locació de microxip del 
gossa Tussa. 

Resolució de 05.04.2016 Cessament del permís d’abocament d’aigües residuals a 
l’EDAR Ripoll-Campdevànol, al Taller de marcs de la 
Fundació Privada MAP. 

Resolució de 05.04.2016 Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües 
residuals a l’empresa Tensión Tèxtil, SLU, a l’EDAR 
Ripoll-Campdevànol. 

Resolució de 05.04.2016 Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües 
residuals al Laboratori d’aigües residuals i potables del 
Consell Comarcal del Ripollès, a l’EDAR Ripoll-
Campdevànol. 

Resolució de 05.04.2016 Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües 
residuals a l’empresa Planxisteria i Pintura Pirineu, SC, 
a l’EDAR de Sant Pau de Segúries. 

Resolució de 05.04.2016 Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües 
residuals a la Deixalleria Comarcal, a l’EDAR Ripoll-
Campdevànol. 

Resolució de 11.04.2016 Atorgament de permís anual d’abocament d’aigües 
residuals amb camió cisterna a l’Estació de Muntanya 
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Vall de Núria. 
Resolució de 31.03.2016 Requerir a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses 

per tal que ingressi a la Tresoreria del Consell Comarcal 
del Ripollès la quantia corresponent a la suma de les 
despeses per la contractació d’una treballadora. 

Resolució de 14.04.2016 Atorgament de permís puntual d’abocament d’aigües 
residuals amb camió cisterna a l’Ajuntament de 
Campelles per a la Urbanització “La Devesa”. 

Resolució de 15.04.2016 Autoritzar la modificació del permís d’abocament 
d’aigües residuals atorgat a l’empresa Edible Casing, 
SL. 

Resolució de 15.04.2016 Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Setcases de la 
redacció de la memòria valorada “Del Pla de l’Acció” 
per la instal· lació de la calefacció al pàrquing de la 
Closa d’en Xola. 

Resolució de 15.04.2016 Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Planoles de la 
redacció de la memòria valorada per a la reparació de la 
corona i la platja de la piscina municipal i la instal· lació 
elèctrica de la sala polivalent del Casino. 

Resolució de 15.04.2016 Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Planoles de la 
redacció de la memòria valorada “Del Pla de l’Acció”  
pel canvi d’una part de lluminàries de VM per altres de 
LED en l’enllumenat públic del centre del municipi. 

Resolució de 15.04.2016 Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Gombrènde la 
redacció de la memòria valorada “Del Pla de l’Acció” 
pel canvi de la fusteria exterior del pis 1r 2a en l’edifici 
de l’Ajuntament. 

Resolució de 18.04.2016 Atorgament d’un permís puntual d’abocament d’aigües 
residuals amb camió cisterna a l’Alberg Pere Figuera. 

Resolució de 19.04.2016 Exposició pública per fer constar que durant el primer 
trimestre de 2016 no s’ha atorgat cap subvenció. 

Resolució de 19.04.2016 Atorgar al Mas la Font, del municipi de les Lloses el 
permís per a la utilització del servei de neteja de 
clavegueram i aprovar la liquidació. 

Resolució de 19.04.2016 Atorgar a la Fundació Emma, del municipi de Sant Joan 
de les Abadesses el permís per a la utilització del servei 
de neteja de clavegueram i aprovar la liquidació. 

Resolució de 19.04.2016 Atorgar a la Comunitat de propietaris del carrer 
Indústria, del municipi de Ripoll el permís per a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram i aprovar 
la liquidació. 

Resolució de 19.04.2016 Atorgament d’un permís puntual d’abocament d’aigües 
residuals amb camió cisterna a la Deixalleria de 
Camprodon. 

Resolució de 19.04.2016 Atorgament d’un permís puntual d’abocament d’aigües 
residuals amb camió cisterna a la Caserna de la Guàrdia 
Civil de Camprodon. 
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Resolució de 20.04.2016 Atorgar el permís per a la utilització del servei de neteja 
de clavegueram a l’Ajuntament de Ribes de Freser per a 
la neteja del clavegueram del pont de la Saida, el Casal i 
el pou dels Caçadors. 

Resolució de 20.04.2016 Aprovar la liquidació per a l'Ajuntament de Ribes de 
Freser, per la utilització del servei de camió cisterna per 
a la neteja del clavegueram del pont de la Saida, el Casal 
i el pou dels Caçadors. 

Resolució de 20.04.2016 Atorgar el permís per a la utilització del servei de neteja 
de clavegueram a l’Ajuntament de Campdevànol per a la 
neteja del clavegueram de la zona del canal. 

Resolució de 20.04.2016 Aprovar la liquidació per a l'Ajuntament de 
Campdevànol, per la utilització del servei de camió 
cisterna per a la neteja del clavegueram de la zona del 
canal. 

Resolució de 20.04.2016 Atorgar el permís per a la utilització del servei de neteja 
de clavegueram a l’Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses per a la neteja del clavegueram de l’Alberg 
Ruta del Ferro. 

Resolució de 20.04.2016 Aprovar la liquidació per a l'Ajuntament de Sant Joan de 
les Abadesses, per la utilització del servei de camió 
cisterna per a la neteja del clavegueram de l’Alberg Ruta 
del Ferro. 

Resolució de 20.04.2016 Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües 
residuals a l’empresa Mecanitzats Ter SL. 

Resolució de 25.04.2016 Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Toses de la 
redacció de la memòria valorada “Del Pla de l’Acció”  
pel canvi d’una part de lluminàries de VM per altres de 
HM en l’enllumenat públic dels nuclis de Nevà i de 
Toses. 

 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
NÚM. 15. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE CONSELL DE GOVERN 
CORRESPONENTS A LES SESSIONS CELEBRADES ELS DIES 1 DE MARÇ I 
19 D'ABRIL DE 2016 
 
Es dóna compte de les actes de Consell de Govern números 5, 6, 7 i 8 corresponents a 
les sessions celebrades en dates 1 i 15 de març i 5 i 19 d'abril de 2016, 
respectivament. 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
 
 




