
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 

 
 
 

ACTA DEL PLE. SESSIÓ NÚMERO 04/2016 
 
Lloc:  Sala Gonçal Cutrina del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts, 19 de juliol 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. Jordi Caparrós i Marcé 
  • Sr. Luis López i Lafuente 
  • Sra. Anna Belén Avilés i Ramos 
  • Sra. Mariona Baraldés i Cabarrocas, 

s'incorpora abans de la votació del punt 
número 3 

   
 Gerent: • Sr. Jordi Moner i Caner 
   
 Interventora: • Sra. Montserrat Miarons i Serra 
   
 Secretària accidental: • Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   
Excusa la seva absència  
  • Sr. Josep Tremps i Bosch 
  • 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: 
 
 
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. Aprovació del compte general del Consell Comarcal del Ripollès corresponent a 
l'exercici econòmic de 2015. 

4. Aprovació de l'expedient de suplements i concessions de crèdits extraordinaris en 
el pressupost del Consell Comarcal del Ripollès per a l'any 2016 finançats 
mitjançant romanent líquid de tresoreria de lliure disposició per a despeses 
generals. 

5. Ratificació del Decret de Presidència de data 13 de juny de 2016 d’aprovació del 
Pla d'igualtat del Consell Comarcal del Ripollès. 

6. Aprovació definitiva de la modificació de la plantilla i relació de llocs de treball 
del Consell Comarcal del Ripollès (78L, 79L i 80L) i esmena d'error material. 

7. Donar compte de l'Informe de Presidència relatiu al nombre de llocs de treball de 
personal eventual del Consell Comarcal del Ripollès, 1r i 2n trimestre de l'any 
2016.  

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

9. Suport a la moció en relació amb les oficines liquidadores instal· lades en el 
territori i amb el futur desplegament de l'Agència Tributària Catalana. 

 
Control de l’Acció de Govern 

 
10. Donar compte dels decrets de Presidència. 
11. Donar compte de les resolucions de Gerència. 
12. Donar compte de les actes de Consell de Govern corresponents a les sessions 

celebrades entre els dies 3 de maig i 21 de juny de 2016. 
13. Mocions d’urgència. 
14. Precs i preguntes. 
 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ ANTERIO R 
 
Per unanimitat dels membres assistents s’aprova la proposta d’acta de la sessió de 
data 17 de maig de 2016, sense cap esmena. 
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PRESIDÈNCIA 

 
2. DESPATX OFICIAL 
 
Es dóna compte als assistents dels actes realitzats per la Presidència i que són els següents: 
 
24/05/2016 Al Consell Comarcal del Ripollès, presentació pública del nou Pla 

Estratègic de Subvencions. 
30/05/2016 Al Consell Comarcal del Ripollès, roda de premsa de presentació dels 

projectes dels nous trams de vies verdes a la comarca i la connexió amb 
la Garrotxa. 

31/05/2016 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió de la Comissió de Vall de 
Núria. 

03/05/2016 A la zona esportiva de Ripoll, visita a la Jornada Esportiva del Ripollès. 
16/06/2016 Al Consell Comarcal del Ripollès, 25è aniversari de l’Institut Català de 

les Dones. 
21/06/2016 Visita a l’abocador d’Orís. 
08/07/2016 A Ripoll, jornada de treball amb tots els centres de recursos pedagògics 

de Catalunya. 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE LA GESTIÓ 
 
3. APROVACIÓ  DEL COMPTE  GENERAL DEL CONSELL COMAR CAL  DEL 
RIPOLLÈS CORRESPONENT A L'EXERCICI ECONÒMIC DE 2015  
                                  
Examinat per la Comissió Especial de Comptes del Consell Comarcal el Compte General 
d'aquesta entitat, corresponent a l'exercici econòmic de 2015; 
 
Vistos els informes que consten a l'expedient, dels quals es desprèn que  es troba conforme i 
que no s'ha produït cap reclamació en contra, durant els quinze dies i vuit dies més que ha estat 
a exposició pública,  segons  l'anunci publicat  en  el Butlletí Oficial de la Província núm. 88 
del dia 9 de maig de 2016; 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, el Ple, per 
unanimitat dels membres assistents, adopta els acords següents: 
 
Primer.   Aprovar  el  Compte  General  del  Consell  Comarcal del Ripollès corresponent a 
l'any 2015 en la forma en què ha estat presentat i retut. 
 
Segon. Trametre el Compte General corresponent a l’exercici econòmic de 2015 i l’altra 
documentació a què es refereix la Regla 51 de la Instrucció del model normal de comptabilitat 
local, aprovada per Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, en concordança amb la 
Resolució de la Sindicatura de Comptes de Catalunya d’11 de març de 2016 (DOGC núm. 



7081, de 17 de març de 2016) per la qual es fa públic l’acord del Ple de la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya relatiu a la forma en què les corporacions locals de Catalunya han de 
retre a la Sindicatura de Comptes el “Compte General”    
 
Tercer. Considerar complerta, també, l’obligació legal de trametre el Compte General 
d’aquesta Entitat corresponent a l’exercici 2015 al “Tribunal de Cuentas” , tant prompte com 
s’hagi tramès per mitjans telemàtics dit Compte General i la seva documentació 
complementària a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d’acord amb el conveni de 
col·laboració per a la coordinació del retiment telemàtic dels comptes generals de les entitats 
locals de Catalunya subscrit el dia 3 de desembre de 2014 entre ambdues Institucions. 
 
 
4. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE SUPLEMENTS I CONCESS IONS DE 
CRÈDITS EXTRAORDINARIS EN EL PRESSUPOST DEL CONSELL  COMARCAL 
DEL RIPOLLÈS PER A L'ANY 2016 FINANÇATS MITJANÇANT ROMANENT 
LÍQUID DE TRESORERIA DE LLIURE DISPOSICIÓ PER A DES PESES 
GENERALS. 
 
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 assistents, adopta els acords següents: 
 
Primer. Aprovar l'expedient de suplements i concessions de crèdits extraordinaris en el 
Pressupost General d’aquest Consell corresponent a l’exercici econòmic de 2016, finançats per 
mitjà del romanent líquid de tresoreria de lliure disposició per a despeses generals resultant de 
la liquidació pressupostària de l’exercici econòmic de 2015, 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. 
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A N N E X   A  LA  PROPOSTA SOBRE ELS SUPLEMENTS I CONCESSIONS DE 

CRÈDITS  
 

EXTRAORDINARIS EN EL PRESSUPOST DEL CONSELL COMARCA L DEL RIPOLLÈS   
FINANÇAT MITJANÇANT ROMANENT DE TRESORERIA.    

     
A) Quantitat utilitzada amb càrrec al romanent de tresoreria disponible:  71.182,80   

B) Suplements i concessions de crèdits extraordinaris que s'acorden: 71.182,80   

     

APLICACIÓ  CONSIG.  CONSIG. 
PRESSUPOSTÀRIA CONCEPTE ACTUAL ALTA FINAL 
2016.11.920.22799.01 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals 4.000,00 7.500,00 11.500,00 
2016.11.920.21600.01 Reparació, manteniment i conservació equips processos inf. 61.125,00 4.000,00 65.125,00 
2016.11.920.6260016.0
1 

Adquisició equips per processos informació 5.000,00 6.000,00 11.000,00 

2016.11.920.6350016.0
1 

Reposició de mobiliari 0,00 1.000,00 1.000,00 

2016.12.931.6350016.0
1 

Reposició de mobiliari 0,00 1.000,00 1.000,00 

2016.30.432.22799.01 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals 0,00 10.000,00 10.000,00 
2016.44.3262.22799.04 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals 0,00 41.682,80 41.682,80 

 T O T A L S ………………. 70.125,00 71.182,80 141.307,80 

 
El president destaca la contractació de les empreses Transversal i Neópolis per a la 
redacció de la  memòria del FEDER i del Pla d’igualtat, respectivament. També es 
preveu el canvi de capítol de la partida que correspon, per l’externalització de 
l’Escola Comarcal de Música. 
 
 
5. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA DE DATA 13  DE JUNY 
DE 2016 D'APROVACIÓ DEL PLA D'IGUALTAT INTERN DEL C ONSELL 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS 
 
En data 13 de juny de 2016, es va dictar el Decret de Presidència que es transcriu a 
continuació: 
 
"DECRET DE PRESIDÈNCIA 
 
APROVACIÓ DEL PLA D’IGUALTAT INTERN DEL CONSELL COMARCAL 
DEL RIPOLLÈS 
 
D’acord amb allò que preveuen la Disposició addicional vuitena de la Llei 7/2007, 
de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), l’article 16 del 
Reglament (CE) 1083/2006 i la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat 
efectiva de dones i homes, les administracions públiques tenen l’obligació de 
disposar d’un Pla d’igualtat intern en matèria de gènere. 



 
Per Decret de Presidència de data 13 de maig de 2016, es va adjudicar el contracte 
menor per a la redacció del Pla d’igualtat intern del Consell Comarcal, a l’empresa 
Neòpolis Consultoria Sociopolítica, SL. 
 
El Pla d’igualtat intern del Consell Comarcal, vol acomplir amb els objectius 
següents: 
 

- Disposar d’un instrument imprescindible per superar els obstacles que poden 
dificultar el desenvolupament professional de les dones. 

- Garantir la coherència de les polítiques a favor de les dones amb les 
polítiques internes a favor de la igualtat d’oportunitats. 

- Vetllar pel compliment de la legislació vigent, més enllà del redactat de les 
lleis. 

- Augmentar la motivació i el compromís amb el treball. 
- Millorar la qualitat dels serveis públics aprofitant el potencial i les capacitats 

de tot el personal. 
- Entendre la diversitat com a font d’enriquiment. 
- Consolidar la cultura d’igualtat en el si del Consell Comarcal del Ripollès. 
- Tenir cura de la imatge institucional de l’organització 

 
Vist l’informe favorable de Secretaria, 
 
De conformitat amb l’article 14.2 q del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 
correspon al Ple exercir les atribucions que la legislació assigna a la comarca i no 
atribueix a altes òrgans comarcals, 
 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
 
Primer. Aprovar el text del document anomenat “Pla d’igualtat intern” que 
s’incorpora com a annex a aquest Decret i s’hi integra a tots els efectes legals. 
 
Segon. Trametre el present document a la subàrea de Recursos humans i Gestió 
administrativa amb la finalitat que les apreciacions i conclusions que consten en el 
mateix, es reflecteixin de manera adequada en les actuacions que es realitzin en 
matèria de personal. 
 
Tercer. Publicar el document a la pàgina web del Consell Comarcal del Ripollès per 
al general coneixement. 
 
Quart. Ratificar aquest Decret en la propera sessió de Ple que se celebri. 
 
Ripoll, 13 de juny de 2016 
 
El president //Joan Manso i Bosoms  Davant meu,//  La secretària accidental//Marta 
Arxé i Llagostera" 
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, el Ple, per 
unanimitat dels membres assistents, adopta els acords següents: 
 
Primer.- Ratificar en tots els seus extrems el Decret de Presidència de data 13 de juny 
de 2016 d'aprovació del pla d'igualtat intern del Consell Comarcal del Ripollès. 
 
El president explica que inicialment es va pretendre elaborar un document que, en 
la mateixa línia que la compra agregada s’hi poguessin adherir les altres 
corporacions de la comarca, però no és possible. 
 
 
6. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLA NTILLA I 
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL CONSELL COMARCAL DE L 
RIPOLLÈS (78L, 79L I 80L) I ESMENA D'ERROR MATERIAL  
 
Antecedents: 
 
En data 17 de maig de 2016, el Ple va adoptar l'acord d'aprovació inicial de la 
modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball del Consell Comarcal del 
Ripollès  i es va publicar en el BOP de Girona, núm. 104 d'1 de juny de 2016. En 
aquesta mateixa data es va exposar al públic pel termini de 20 dies hàbils, a fi que les 
persones interessades poguessin presentar al· legacions. 
 
En aquest acord es preveu que, en cas que no es produeixin al· legacions durant el 
període d'exposició pública, l'acord esdevindrà definitiu. 
 
Ha finalitzat el termini d'exposició pública sense que s'hagin presentat al· legacions a 
l'acord aprovat. 
 
S’ha constatat que l’acord esmentat conté un error material en determinar un 
complement específic corresponent al lloc de treball 78L, quan aquest lloc de 
treball no té assignat complement específic. 
 
Per tant, allà on digui: Tècnic superior en comunicació i informació, CE 128,94  ha 
de dir: Tècnic superior en comunicació i informació, CE 0. 
 
Fonaments jurídics: 
 
I.- L'article 105, apartat 2, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions púbiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 
4/1999, preveu que les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment 
d'ofici, o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els 
seus actes. 
 
II.-  L’aprovació de la modificació de la plantilla correspon al Ple de la corporació 
que l’ha d’adoptar amb la majoria simple dels seus membres. 



 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, el Ple, per 
unanimitat dels membres assistents, adopta els acords següents: 
 
Primer.- RECTIFICAR l'acord de Ple de data 17 de maig de 2016, pel qual s'aprova 
inicialment la modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball del Consell 
Comarcal del Ripollès, en el sentit que el CE del lloc de treball Tècnic superior en 
comunicació i informació ha de ser 0. 
 
Segon.  APROVAR definitivament la modificació de la plantilla i de la relació de 
llocs de treball de la corporació. 
 
Tercer. Publicar íntegrament l'anunci  de l'aprovació definitiva de la modificació de 
la plantilla del Consell Comarcal del Ripollès i de la rectificació de l'error material en 
el Butlletí oficial de la província i un extracte en el DOGC. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a l’Àrea de Recursos Humans 
per a la seva constància. 
 
 
7. DONAR COMPTE DE L'INFORME DE PRESIDÈNCIA RELATIU  AL 
NOMBRE DE LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL EVENTUAL DEL  
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS, 1R I 2N TRIMESTRE DE  L'ANY 
2016 
 
Es dóna compte de l'informe del president, de data 5 de juliol de 2016, el qual és del 
contingut literal següent: 
 
"INFORME RELATIU AL NOMBRE DE LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL 
EVENTUAL DEL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS, 1R I 2N TRIMESTRE 
DE L'ANY 2016 
 
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, preveu la gerència com 
a òrgan necessari dels Consells Comarcals i l’article 16 del mateix text legal 
estableix que el gerent té la condició de funcionari eventual. 
 
L’article 1r, apartat 28, de la Llei 27/2013, de 13 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local introdueix un article 104.bis a la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de els Bases de Règim local. Aquest precepte, que  regula el 
personal eventual a les entitats locals, en concordança amb la Disposició addicional 
tercera, apartat 2, de la mateixa Llei 27/2013, comporta que la referència que 
l'article 104.bis fa a les diputacions provincials, resulti també d'aplicació als 
consells comarcals. 
 
L'aplicació analògica al Consell Comarcal del Ripollès d'allò que preveu l'article 
104.bis, apartat 2, per a les diputacions provincials, determina que aquesta 
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corporació pugui arribar a disposar de dos llocs de treball de personal eventual, atès 
que el municipi més poblat de la comarca té una població superior als 10.000 
habitants i inferior als 20.000. 
 
De conformitat amb allò que disposa l'apartat 6 de l'article 104.bis de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de els Bases de Règim Local, introduït per la Llei 27/2013 
referenciada, el president de l'entitat local informarà al Ple, amb caràcter trimestral, 
del compliment d'allò que estableix el mateix precepte pel que fa al nombre de llocs 
de treball de personal eventual de què disposa l'entitat local. 
 
Per tot l'exposat,  
 
INFORMO AL PLE: 
 
Primer.- Que aquesta corporació, durant el primer i segon trimestre de 2016 ha 
tingut un únic lloc de treball de personal eventual, corresponent a la gerència.  
 
Segon.- Publicar aquesta informació en el Butlletí oficial de la província i a la seu 
electrònica de la corporació. 
 
El president, //Joan Manso i Bosoms//Ripoll, 5 de juliol  de 2016" 
 
El Ple en queda assabentat 
 
 
8. DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE LA RECOLLIDA I EL TRANSP ORT ALS 
GESTORS AUTORITZATS DELS RESIDUS MUNICIPALS DE LA C OMARCA 
DEL RIPOLLÈS, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, AMB DIV ERSOS 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, HARMONITZAT I TRAMITACIÓ OR DINÀRIA 
 
El Consell d'Alcaldes, en la sessió de data 12 de juliol de 2016, ha dictaminat 
favorablement sobre l'acord que té el contingut literal següent i del qual es dóna 
compte al Ple al efectes oportuns: 
 
"2. DICTAMEN PREVI A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE LA RECOLLIDA I EL TRANSP ORT ALS 
GESTORS AUTORITZATS DELS RESIDUS MUNICIPALS DE LA C OMARCA 
DEL RIPOLLÈS, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, AMB DIV ERSOS 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, HARMONITZAT I TRAMITACIÓ OR DINÀRIA 
 
El servei de recollida de residus municipals és una competència dels ajuntaments, 
segons l’article 26. 1 a) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local.  
 
Els ajuntaments de la comarca del Ripollès  van delegar al Consell Comarcal la 
competència de la recollida dels residus sòlids municipals i la gestió del corresponent 



servei, a l’empara del que determina el precepte citat i de l’article 25.1.c) del Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
l'organització comarcal de Catalunya. 
 
La vigència del contracte actualment vigent finalitza el proper mes d’octubre, per la 
qual cosa s’ha procedit a la redacció dels plecs reguladors de la licitació d'aquest 
servei, per un termini de quatre anys, prorrogable per un any més, havent determinat 
prèviament els ajuntaments el model de recollida pel qual optaven. 
 
Vist el plec de clàusules administratives i tècniques que regulen la contractació del 
servei de la recollida i el transport als gestors autoritzats dels residus municipals de la 
comarca del Ripollès, mitjançant procediment obert, amb diversos criteris 
d’adjudicació, harmonitzat i tramitació ordinària; 
 
De conformitat amb l’article 9 del Reglament regulador del Consell d’Alcalde de la 
comarca del Ripollès, aquest òrgan ha d’emetre dictamen previ sobre els acords de 
creació i establiment dels serveis comarcals, així com en el cas de canvi en la seva 
forma de gestió. 
 
Les competències en matèria de contractació decauen en el Consell de Govern per delegació 
de l’acord de Ple de data 8 de setembre de 2015, i publicades al BOP de Girona número 186, 
de 25 de setembre de 2015 
 
Per tot l'exposat, es proposa al Consell d’Alcaldes que emeti dictamen previ sobre els 
següents acords: 
 
Primer. Aprovar la tramitació de l’expedient de contractació i el procediment 
d’adjudicació per procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació, harmonitzat 
i tramitació ordinària, del servei de la recollida i el transport als gestors autoritzats 
dels residus municipals de la comarca del Ripollès.  
 
Segon. Aprovar el Plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques del procediment 
obert, amb diversos criteris d’adjudicació, harmonitzat i tramitació ordinària del 
servei de la recollida i el transport als gestors autoritzats dels residus municipals de la 
comarca del Ripollès. 
 
Tercer. Autoritzar la despesa d’1.616.132,72 €/any, més 161.613,28 € corresponent al 
10% d’IVA, i que resulta un import total de 1.777.746 €/any (UN MILIÓ SET-
CENTS SETANTA-SET MIL SET-CENTS QUARANTA-SIS EUROS), IVA inclòs, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost vigent, supeditat a l’informe 
favorable d’Intervenció. 
 
Quart. Adoptar el compromís de consignar dotació pressupostària suficient en el 
pressupost de les properes anualitats previstes en el contracte, per fer front a la resta 
del contracte. 
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Cinquè. Convocar el procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació 
mitjançant anuncis de licitació en el DOUE, el BOE, i en el BOP de Girona, i al 
tauler d’anuncis de la corporació. També es publicarà l’anunci de licitació a la web 
del Consell Comarcal del Ripollès www.ccripolles.cat, en l’apartat del Perfil del 
contractant." 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
El president explica que aquest expedient va començar l’anterior legislatura. Agraeix 
la feina feta per tota la corporació, gerent i vicepresident. S’està tirant endavant un 
expedient complex. 
 
Explica a grans trets els plecs. S’atén en primer lloc al fet que el Consell Comarcal és 
una corporació de cooperació municipal. S’ha respectat l’autonomia municipal. És un 
servei que prové dels ajuntaments i són aquests qui decideixen com s'ha de prestar el 
mateix al seu municipi. Hi haurà 5 models de recollida diferents en coexistència: 
càrrega "trasera", bilateral, compactadors, porta a porta i recollida d'iglús. 
 
El preu de sortida és de 1.777.746 €/any. 
 
El termini del contracte és de 4 anys més una possible pròrroga d'un any més. 
 
El president fa un repàs de totes les prestacions objecte del contracte. El gran objectiu 
del contracte és la millora de la recollida selectiva en 10 punts, com a obligació 
essencial. Els plecs detallen els béns aportats pel Consell Comarcal i els béns que 
haurà d’aportar l’adjudicatari.  La puntuació màxima recaurà en el que faci una major 
baixa de l'oferta econòmica i per aquell que es comprometi a la consecució dels 
màxims objectius de millora de la recollida selectiva. 
 
Vol agrair als alcaldes que en la seva àmplia majoria han donat suport a aquests 
plecs. Més encara quan es tracta d'alcaldes de diferents colors polítics i de diferents 
zones geogràfiques. 
 
S’ha fet el possible per a què tothom encaixi dins del contracte. L’òrgan competent 
per a la seva aprovació és el consell de govern. 
 
 
9. SUPORT A LA MOCIÓ EN RELACIÓ AMB LES OFICINES 
LIQUIDADORES INSTAL·LADES EN EL TERRITORI I AL FUTU R 
DESPLEGAMENT DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA CATALANA 
 
Vista la moció en relació amb les oficines liquidadores instal· lades en el territori i 
amb el futur desplegament de l'Agència Tributària Catalana, presentada per 
l'Ajuntament de Ripoll, la qual és del contingut literal següent: 
 
"10.2. Moció en relació amb les oficines liquidadores instal·lades en el territori i 
amb el futur desplegament de l'Agència Tributària Catalana 



 
Motivació 
Aquesta Corporació ha tingut coneixement de l'anunci de creació d'una nova xarxa 
tributària per part del govern de la Generalitat de Catalunya que aposta per una 
disminució considerable de les oficines liquidadores existents en el territori, fet que 
pot provocar que Ripoll deixi de tenir una oficina liquidadora, i en conseqüència es 
generi un problema no només de la gent que actualment hi treballa, sinó també del 
propi ciutadà i ciutadana que suposaria la necessitat de desplaçaments cap a altres 
territoris.  
 
A la vista de que durant l'any 2017 finalitza el conveni entre els Registradors i la 
Generalitat de Catalunya per albergar les oficines liquidadores, i que s'està 
treballant amb un nou model, es considera oportú que la definició del nou model es 
tingui en compte el servei de proximitat que venien portant a terme aquestes oficines 
i que s'hauria de continuar prestant, ja sigui a través d'un model similar o bé a 
través de la implantació a Ripoll d'una oficina de l'Agència Tributària Catalana. 
 
En el supòsit de que el model nou no aposti per una oficina a Ripoll, suposarà que les 
persones usuàries d'aquest servei s'hagin de desplaçar cap a altres municipis i amb 
les dificultats que això suposa. S'ha de tenir en compte que Ripoll és capital de 
comarca, que disposa d'una població envellida i que alhora no disposa de les millors 
comunicacions ni del transport públic adient cap a altres ciutats o municipis que 
puguin albergar els serveis de l'Agència Tributària Catalana, de manera que és 
necessari plantejar des d'aquest Consistori una clara defensa de que Ripoll ha de 
disposar, en el nou model de l'Agència Tributària Catalana, de tots i cada un dels 
serveis que aquesta pugui oferir, amb l'ànim d'aconseguir un equilibri territorial. 
 
És cert que avui en dia molts dels tràmits es poden fer telemàticament, però també és 
cert que la major part de la població és gran i amb dificultats per accedir i tramitar 
qualsevol tràmit per internet, motiu pel qual la millor forma per a la tramitació 
administrativa amb la hisenda segueix essent presencialment. 
 
Per tot això, 
 
Disposició 
El Ple Municipal resol: 
 
10.2.1. Manifestar el rebuig que davant de la finalització de la vigència del conveni 
dels Registradors amb la Generalitat de Catalunya, es deixi de prestar el servei que 
es ve duent a terme des de l'Oficina Liquidadora de Ripoll. 
 
10.2.2. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que en el nou model de 
l'Agència Tributària Catalana, Ripoll disposi d'una oficina per tal de garantir un 
equilibri territorial i alhora pugui donar un servei proper als ripollesos i ripolleses.  
 
10.2.3. Comunicar aquesta moció als municipis de la comarca per tal que donin 
recolzament a la mateixa. 
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10.2.4. Comunicar aquesta moció al Consell Comarcal del Ripollès per tal que doni 
recolzament a la mateixa. 
 
10.2.5. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari a l'alcalde de Ripoll, 
il·lustríssim senyor Jordi Munell i Garcia a signar tots i cada un dels documents que 
siguin necessaris per a dur a terme els acords anteriors." 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, el Ple, per 
unanimitat dels membres assistents, adopta els acords següents: 
 
Primer. Donar suport a la moció en relació amb les oficines liquidadores instal· lades 
en el territori i amb el futur desplegament de l'Agència Tributària Catalana en tots els 
seus termes. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a tots els ajuntaments de la comarca del Ripollès. 
 
President, comenta que és una moció tramesa per l’Ajuntament de Ripoll i, pel seu 
interès comarcal, han decidit passar-la a aprovació del plenari. 
 
 
10. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
Es dóna compte dels Decrets dictats per la Presidència que es detallen a continuació: 
 
Decret de 21.04.2016 Procedir a la retenció de la part legal de les retribucions de 

la treballadora d’aquesta corporació que es relaciona, 
d'acord amb la notificació d’embargament de salaris 

Decret de 03.05.2016 Designació de membres del tribunal qualificador dels 
processos de selecció de l’Ajuntament de Planoles. 

Decret de 03.05.2016 Aprovar les bases reguladors del procés selectiu del 
projecte Brigades Joves de l’Ajuntament de Campdevànol. 

Decret de 18.04.2016 Aprovar el pagament de la certificació núm. 7 de l'obra 
2010/802, inclosa al PUOSC, titulada "Acabats necessaris 
per a la posada en servei de la sala polivalent", de 
l'Ajuntament de Ripoll, per un import de 50.711,47 €. 

Decret de 29.04.2016 Aprovació de la tramitació de l’expedient, del plec de 
clàusules administratives particulars i plec de prescripcions 
tècniques que regulen la contractació mitjançant 
procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació de 
servei de disseny i creació de la pàgina web del Consell 
Comarcal del Ripollès. 

Decret de 06.05.2016 Reconeixement d’atorgament de subvencions nominatives i 
per concessió directa amb càrrec al pressupost del Consell 
Comarcal del Ripollès per a l’exercici econòmic de l’any 
2016. 

Decret de 09.05.2016 Decret provisional d’admesos i exclosos al lloc de treball 



d’Intervenció del Consell Comarcal del Ripollès. 
Decret de 13.05.2016 Contractar un oficial de manteniment del Refugi d’Animals 

del Ripollès, a jornada parcial 
Decret de 13.05.2016 Contracte menor de serveis de consultoria per a l’elaboració 

del Pla d’igualtat intern del Consell Comarcal del Ripollès. 
Decret de 13.05.2016 Rectificació d’error material de les Bases reguladores per a 

la concessió de subvencions en règim de concurrència 
competitiva per al foment d’activitats d’interès social o 
promoció d’una finalitat pública comarcal i per a la 
cobertura d’activitats escolars a la comarca del Ripollès. 

Decret de 18.05.2016 Sol· licitar a Caixabank, SA “La Caixa” la formalització 
d’un contracte de targeta de crèdit, a nom del gerent de la 
corporació. 

Decret de 18.05.2016 Contracte menor de serveis de consultoria per a l’elaboració 
d’una diagnosi i Pla d’acció TIC del Consell Comarcal del 
Ripollès. 

Decret de 18.05.2016 Concedir a la treballadora de la corporació que es relaciona 
unes gratificacions extraordinàries segons es detalla. 

Decret de 19.05.2016 Reconèixer al personal laboral temporal de la corporació 
que es relaciona, el dret a la percepció de triennis, en 
igualtat de condicions que el personal laboral amb caràcter 
fix. 

Decret de 24.05.2016 Decret definitiu d’admesos i exclosos al lloc de treball 
d’Intervenció del Consell Comarcal del Ripollès. 

Decret de 25.05.2016 Contracte menor de serveis de manteniment i senyalització 
de la xarxa de senders Itinerànnia al Ripollès dels senders 
categoritzats com a prioritat 2 i 3, Bloc 1 – Vall del Ter, 
corresponent a l’Addenda 2015. 

Decret de 25.05.2016 Contracte menor de subministrament i instal· lació d’un 
pistó per a l’ascensor del Consell Comarcal del Ripollès. 

Decret de 25.05.2016 Incoar expedient sancionador a una instal· lació juvenil per 
aportació insuficient de la documentació requerida a raó de 
la inspecció tècnica preceptiva. 

Decret de 30.05.2016 Aprovació de les bases reguladores del procés selectiu per a 
la contractació en règim laboral temporal d’un/a tècnic/a de 
comunicació i informació. 

Decret de 31.05.2016 Canvi de data de l’obertura de pliques dels sobres 1 i 2 del 
servei de disseny i creació de la pàgina web del Consell 
Comarcal del Ripollès. 

Decret de 20.05.2016 Prorroga de la treballadora de la corporació que es 
relaciona. 

Decret de 30.05.2016 Contracte menor de subministrament de material per un 
servidor HP ML 350G6 del Consell Comarcal del Ripollès. 

Decret de 31.05.2016 Proposta a la Direcció General d’Administració Local el 
nomenament de la treballadora de la corporació que es 
relaciona. 

Decret de 31.05.2016 Atorgar un incentiu de productivitat a la treballadora de la 
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corporació que es relaciona. 
Decret de 01.06.2016 Aprovació provisional de la llista d’aspirants d’admesos i 

exclosos del procés selectiu en el marc del projecte 
Brigades Joves de l’Ajuntament de Campdevànol. 

Decret de 01.06.2016 Classificació de les ofertes presentades al procediment 
obert amb únic criteri d’adjudicació, el preu més baix, del 
servei de transport i tractament dels lixiviats de l’abocador 
Ripollès-3. 

Decret de 01.06.2016 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 (juny i juliol). 

Decret de 02.06.2016 Donar per favorable la inspecció biennal de l’alberg de 
joventut Ruta del Ferro del municipi de Sant Joan de les 
Abadesses. 

Decret de 06.06.2016 Contracte menor de serveis de consultoria per a l’elaboració 
d’un projecte per substituir els filtres banda per 
centrífugues de fangs de l’EDAR de Ripoll. 

Decret de 08.06.2016 Aprovació de la tramitació de l’expedient, del plec de 
clàusules administratives particulars i plec de prescripcions 
tècniques que regulen la contractació mitjançant 
procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació del 
servei de transport de viatgers en la modalitat de serveis a 
la demanda nocturns. 

Decret de 08.06.2016 Atorgar unes gratificacions extraordinàries segons es 
detalla a la treballadora d'aquesta corporació que es 
relacionen, a abonar en una sola vegada en la nòmina del 
mes de juny de 2016. 

Decret de 09.06.2016 Aprovació definitiva de la llista d’aspirants d’admesos i 
exclosos del procés selectiu en el marc del projecte 
Brigades Joves de l’Ajuntament de Campdevànol. 

Decret de 10.06.2016 Requeriment de documentació a les empreses que han 
obtingut la mateixa puntuació en el procediment obert amb 
diversos criteris d’adjudicació del servei de disseny i 
creació de la pàgina web del Consell Comarcal del Ripollès. 

Decret de 13.06.2016 Aprovació del Pla d’igualtat intern del Consell Comarcal 
del Ripollès 

Decret de 13.06.2016 Aprovació del conveni de col· laboració entre l’Institut Abat 
Oliba i el Consell Comarcal del Ripollès per a la formació 
pràctica en centres de treball (Arxiu Comarcal del 
Ripollès). 

Decret de 14.06.2016 Sol· licitud de subvenció PO FEDER 2014-2020, Eix 6 i 
aprovació de l’avantprojecte anomenat Pla per a la 
promoció del turisme de natura al Ripollès, l’experiència 
dels Pirineus més autèntics. 

Decret de 17.06.2016 Contracte menor de subministrament de quatre ordinadors 
de sobretaula pel personal del Consell Comarcal del 



Ripollès. 
Decret de 17.06.2016 Atorgar un incentiu de productivitat als treballadors de la 

corporació que es relacionen. 
Decret de 21.06.2016 Requeriment d’esmena de documentació al la Fundació Pere 

Tarrés. 
Decret de 21.06.2016 Contracte menor de serveis per al manteniment de l’equip 

d’alimentació elèctrica ininterrompuda per a l’equip UPS- 
20.000 NX/3 (30’). 

Decret de 21.06.2016 Contracte menor d’obres de substitució del paviment de 
sauló del Refugi d’Animals del Ripollès per paviment de 
formigó. 

Decret de 27.06.2016 Donar per favorable la inspecció biennal a l’Alberg de 
joventut Pere Figuera. 

Decret de 28.06.2016 Deixar sense efecte el Decret de Presidència de 
nomenament de la Sra. Sandra Porcel al lloc de treball 
d’Intervenció i adscriure la senyora Montserrat Miarons. 

Decret de 28.06.2016 Donar per finalitzada la comissió de serveis del funcionari 
de carrera d’aquesta corporació adscrit al lloc de treball 
d’Intervenció. 

 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
11. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
 
Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen a 
continuació: 
 
Resolució de 19.04.2016 Atorgar a la deixalleria de Camprodon el permís puntual 

d’abocament d’aigües residuals amb camió cisterna. 
Resolució de 20.04.2016 Aprovar l'expedient número 6/2016 de generació de 

crèdits per ingressos en la forma i contingut que es detalla. 
Resolució de 29.04.2016 Aprovar l'expedient número 7/2016 de generació de 

crèdits per ingressos en la forma i contingut que es detalla. 
Resolució de 05.05.2016 Atorgament d’un permís puntual d’abocament d’aigües 

residuals amb camió cisterna al representant legal del Mas 
la Pallisa del municipi de les Llosses. 

Resolució de 18.05.2016 Atorgament de permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal· lacions de sanejament a 
l’Ajuntament de Campelles per a la Urbanització “La 
Devesa”. 

Resolució de 18.05.2016 Atorgament de permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal· lacions de sanejament a 
l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses per 
desembussar el clavegueram  del col· legi Mestre Andreu. 

Resolució de 18.05.2016 Atorgament de permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal· lacions de sanejament a 
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l’Ajuntament de Gombrèn per desembussar el clavegueram 
del carrer del Mig. 

Resolució de 18.05.2016 Aprovar la liquidació per a l'Ajuntament de Campelles, a 
la utilització del servei de neteja de clavegueram i 
instal· lacions de sanejament per buidar la fossa sèptica de 
la Urbanització “La Devesa”. 

Resolució de 18.05.2016 Aprovar la liquidació per a l'Ajuntament de Sant Joan de 
les Abadesses, a la utilització del servei de neteja de 
clavegueram i instal· lacions de sanejament per 
desembussar el clavegueram  del col· legi Mestre Andreu. 

Resolució de 18.05.2016 Aprovar la liquidació per a l'Ajuntament de Gombrèn, a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram i 
instal· lacions de sanejament per desembussar el 
clavegueram  del carrer del Mig. 

Resolució de 30.05.2016 Aprovar l'expedient número 8/2016 de modificació del 
pressupost per al 2016, mitjançant transferència de crèdits 
en la forma i contingut que es detalla. 

Resolució de 02.06.2016 Atorgar a l’establiment Resguard dels Vents, SL, del 
municipi de Ribes de Freser el permís per a la utilització 
del servei de neteja de clavegueram i aprovar la liquidació. 

Resolució de 02.06.2016 Atorgar a la Fundació Map, del municipi de Ripoll el 
permís per a la utilització del servei de neteja de 
clavegueram i aprovar la liquidació. 

Resolució de 02.06.2016 Atorgar al Consorci Ripollès Desenvolupament, del 
municipi de Ripoll el permís per a la utilització del servei 
de neteja de clavegueram i aprovar la liquidació. 

Resolució de 03.06.2016 Atorgament d’un permís puntual d’abocament d’aigües 
residuals amb camió cisterna a la titular del Mas Torrents 
del municipi de Ripoll. 

Resolució de 08.06.2016 Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües 
residuals de l’empresa Manufacturas Max-Plastic, SA a la 
depuradora de Ribes de Freser. 

Resolució de 08.06.2016 Requerir a l’Associació per a la gestió del programa 
Leader Ripollès Ges Bisaura, per tal que ingressi a la 
Tresoreria la quantitat en concepte de dietes i locomocions 
entre els mesos d’octubre a maig.  

Resolució de 08.06.2016 Requerir al Consorci Ripollès Desenvolupament, per tal 
que ingressi a la Tresoreria la quantitat en concepte de 
dietes i locomocions entre els mesos de novembre a març. 

Resolució de 10.06.2016 Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües 
residuals de l’empresa Camping Xenturri, SL a la 
depuradora de Camprodon. 

Resolució de 13.06.2016 Cessament del permís d’abocament d’aigües residuals a la 
depuradora de Ripoll-Campdevànol de l’empresa Rodi 
Metro, SL. 

Resolució de 14.06.2016 Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Campelles per la 
redacció de la memòria valorada “Del pla a l’acció” any 



2016. 
Resolució de 17.06.2016 Atorgament d’un permís puntual d’abocament d’aigües 

residuals amb camió cisterna de Can Villaura, SCP. 
Resolució de 17.06.2016 Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües 

residuals de l’empresa Estiluz, SA a l’EDAR de Sant Joan 
de les Abadesses. 

Resolució de 17.06.2016 Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües 
residuals de l’empresa Fundació Eduard Soler- Centre 
Tecnològic a l’EDAR de Ripoll- Campdevànol. 

Resolució de 17.06.2016 Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües 
residuals de l’empresa Eudald Motor a l’EDAR de Ripoll-  
Campdevànol. 

Resolució de 20.06.2016 Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües 
residuals de l’empresa Petro-Garrotxa, SL a l’EDAR de 
Sant Joan de les Abadesses. 

Resolució de 20.06.2016 Atorgament d’un permís anual d’abocament d’aigües 
residuals amb camió cisterna a l’albertg Pic de l’Àliga. 

Resolució de 20.06.2016 Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües 
residuals de l’empresa Petro-Garrotxa, SL a l’EDAR de 
Sant Joan de les Abadesses. 

Resolució de 20.06.2016 Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües 
residuals de l’empresa Fibran, SA a l’EDAR del polígon 
de Cal Gat. 

Resolució de 20.06.2016 Aprovar l'expedient número 11/2016 de generació de 
crèdits per ingressos en la forma i contingut que es detalla. 

Resolució de 20.06.2016 Aprovar l'expedient número 12/2016 de generació de 
crèdits per ingressos en la forma i contingut que es detalla. 

Resolució de 21.06.2016 Aprovar l'expedient número 13/2016 de generació de 
crèdits per ingressos en la forma i contingut que es detalla. 

Resolució de 22.06.2016 Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües 
residuals de l’empresa Maideu, SL a l’EDAR de Ripoll-
Campdevànol. 

Resolució de 23.06.2016 Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Planoles de la 
redacció del projecte d’activitats del bar de l’edifici del 
Casino de Planoles. 

Resolució de 23.06.2016 Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Planoles de la 
redacció del projecte d’activitats del Refugi el Corral 
Blanc de Planoles. 

Resolució de 23.06.2016 Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües 
residuals de l’empresa Càrniques Baltasar, SL a l’EDAR 
de Ripoll-Campdevànol. 

Resolució de 27.06.2016 Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Planoles de la 
redacció del projecte d’activitats d’hotel restaurant de Can 
Cruells de Planoles. 

 
El Ple en queda assabentat. 
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12. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE CONSELL DE GOVERN 
CORRESPONENTS A LES SESSIONS CELEBRADES ELS DIES  
 
Es dóna compte de les actes de Consell de Govern números 9, 10, 11 i 12, 
corresponents a les sessions celebrades en dates  3 i 17 de maig i 7 i 21 de juny de 
2016, respectivament. 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
13. MOCIONS D’URGÈNCIA . 
 
No se'n presenten. 
 
 
14. PRECS I PREGUNTES 
 
El President informa que a nivell de contractació ja està obert el període de 
presentació d’ofertes per a la gestió de l’Escola Comarcal de Música. 
 
Comenta que s’està en la batalla del FEDER, però de moment amb bones vibracions 
perquè sembla que hi ha menys diners sol· licitats respecte als que es poden atorgar. 
 
El conseller senyor Jordi Batchelli demana quants ajuntaments s’han apuntat al 
FEDER. 
 
El President contesta que en la part d’inversió són 6 ajuntaments. Pel que fa a la part 
comuna, els ajuntaments s’han pronunciat de manera diversa. Hi ha hagut 
ajuntaments que han manifestat que no tenen diners per participar-hi. En tot cas s'ha 
de tenir present que també s’ha demanat subvenció per al Pla Territorial de Foment 
del Turisme, amb el mateix objectiu. 
 
El president declara acabada la sessió i desitja un bon estiu a tots. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a 
secretària, estenc aquesta acta. 
 
La secretària accidental,     Vist i plau 

El president,  
 
 
 
 
 
 
Marta Arxé i Llagostera     Joan Manso i Bosoms 
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