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ACTA DEL PLE. SESSIÓ NÚMERO 06/2017 
 
 

Lloc: Sala Gonçal Cutrina del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts, 19 de setembre de 2017 
Hora d’inici: 20.07 hores 
Hora d’acabament: 20.35 hores 
Règim de sessió: Ordinària 
 
Assistents: President: • Sr. Eudald Picas i Mitjavila 
   
 Vicepresidents:  
  • 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 
  • Sra Carme Serrano Fernàndez 
  • Sr. Sergi Albrich i Viñas 
  • Sr. Roger Bosch i Capdevila 

• Sr. Josep Tremps i Bosch 
  • Sr. Joan Dordas i Riu (S’incorpora a la 

sessió al punt 4) 
  • Sr. Jordi Caparrós i Marcé 
  • Sr. Luis López i Lafuente 
  • Sr. Carlos Fernández Amer 
  • Sr. Santiago Llagostera i Güell 
   
 Gerent: • Sr. Jordi Moner i Caner 
   
 Interventora: • Sra. Montserrat Miarons i Serra 
   
 Secretària accidental: • Sra. Marta Arxé i Llagostera 

 
 

Excusen la seva assistència: Joan Manso i Bosoms i Miquel Rovira i Comas. 
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ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 

      Presidència 
 

2. Despatx oficial. 
2.1 Recull d’actes i reunions de Presidència. 
2.2 Recull d’actes i reunions de la Vicepresidència quarta. 

3. Presa de possessió de la nova consellera del grup d’Esquerra Republicana de 
Catalunya –Acord Municipal (ERC-AM), senyora Carme Serrano i Fernández. 

4. Presa de possessió del nou conseller de la Coalició Candidatura de Progrés (PSC-
CP), senyor Carlos Fernández Amer. 

 
Dictàmens de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió 

 
5. Donar compte de l’Informe de la intervenció de remissió de dades al 

Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, corresponents al 2n trimestre de 
2017. 

6. Proposta d’aprovació definitiva del Compte general del Consell Comarcal 
del Ripollès, exercici 2016. 

7. Proposta d’aprovació del Conveni entre la Xarxa Local de Municipis 
Gironins (XALOC) i el Consell Comarcal del Ripollès per a la cooperació 
en matèria d’assistència juridicoadministrativa i econòmicfinacera dels 
municipis del Ripollès. 

8. Proposta de ratificació de la modificació dels estatuts reguladors del Consorci per a   
    la Protecció i la Gestió dels Espais d’Interès Natural del Ripollès. 

9. Proposta d’aprovació de la moció de rebuig als atemptats terroristes de 
Barcelona i Cambrils i de reconeixement a la tasca realitzada pels cossos 
policials i d’emergències. 
 

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 els dies 4 i 18 de juliol de 2017. 
  13.    Precs i preguntes. 
  14.    Mocions d’urgència. 
 
 
2. DESPATX OFICIAL 

2.1 RECULL DE REUNIONS I ACTES DE LA PRESIDÈNCIA  

18/07/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió del grup comarcal de 
Convergència i Unió. 
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21/07/2017 A l’ajuntament de Ribes de Freser, reunió l’Il·lustríssim Senyor Marc 
Prat, alcalde del municipi. 

22/07/2017 Al monestir de Sant Pere, de Camprodon, participació a la inauguració de 
l’exposició d’obres del pintor Manel Surroca, juntament amb 
l’Il·lustríssim Senyor Xavier Sala, alcalde del municipi. 

23/07/2017 A Sant Pau de Segúries, assistència, salutació i lliurament de distincions 
a la Trobada sardanista comarcal del Ripollès, juntament amb la 
Il·lustríssima Senyora Dolors Cambras, alcaldessa del municipi. 

25/07/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb diversos alcaldes de la 
comarca per tractar qüestions relacionades amb l’actualitat política 
comarcal. 

29/07/2017 A Sant Joan de les Abadesses, presidència de l’acte de cloenda de 
l’intercanvi de joves Erasmus + i lliurament de certificats Youth Pass, 
juntament amb l’Il·lustríssim Senyor Ramon Roqué, alcalde de Sant Joan 
de les Abadesses, la Senyora Mònica Bonsoms, consellera comarcal de 
Joventut, i la Senyora Montsina Llimós, regidora de l’ajuntament de 
Ripoll. 

14/08/2017 A Sant Pau de Segúries, participació a la inauguració de la Fira del bolet i 
dels jocs de fusta, juntament amb la Il·lustríssima Senyora Dolors 
Cambras, alcaldessa del municipi. 

26/08/2017 A Ripoll, assistència al ple extraordinari de l’ajuntament amb què 
l’ajuntament de la població condemnava els atemptats terroristes soferts a 
Catalunya. A continuació, assistència a la concentració “Ripoll per la 
pau, un pas endavant”. 

31/08/2017 A Ripoll, reunió amb la Senyora Elisenda Guillaumes, directora dels 
serveis territorials d’Agricultura de Girona de la Generalitat de 
Catalunya. 

01/09/2017 A Núria, participació als actes commemoratius de la Diada de Sant Gil. 
03/09/2017 A Gombrèn, assistència i participació a la ballada de la Dansa 

gombrenesa, amb motiu de la Festa Major de la població. 
04/09/2017 A Girona, reunió amb la Senyora Elisenda Guillaumes, directora dels 

serveis territorials d’Agricultura de Girona de la Generalitat de 
Catalunya. 

05/09/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb l’Il·lustríssim Senyor 
Xavier Sala, alcalde de Camprodon, i tècnics de les corporacions 
comarcal i camprodonina, per tractar qüestions relacionades amb el 
servei de recollida de residus urbans. 

06/09/2017 A Ripoll, trobada de valoració d’accions de la Fundació MAP juntament 
amb altres càrrecs electes de la comarca. 

11/09/2017 A Ripoll, participació a l’ofrena floral a la tomba de Guifré el Pilós amb 
motiu de la Diada nacional de Catalunya.  

11/09/2017 A Sant Joan de les Abadesses, assistència al Ball de pabordes, amb motiu 
de la Festa Major de la població. 

12/09/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, presentació pública de la subvenció 
atorgada a l’Associació de persones sordes del Ripollès, juntament amb 
el Senyor Ricardo Solana, president de l’entitat, el Senyor Antonio 
Martínez, president de la Federació de persones sordes de Catalunya. 

 
El Ple en queda assabentat. 
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2.2 RECULL D’ACTES I REUNIONS DE LA VICEPRESIDÈNCIA QUARTA 
 
18/07/2017   Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb la senyora Dolors Vilalta, 

regidora de l’ajuntament de Ripoll, per tractar qüestions relacionades 
amb els serveis del Refugi d’animals del Ripollès. 

18/07/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió del grup comarcal de 
Convergència i Unió. 

23/07/2017 A Sant Pau de Segúries, assistència a la Trobada sardanista comarcal del 
Ripollès, juntament amb la Il·lustríssima Senyora Dolors Cambras, 
alcaldessa del municipi. 

25/07/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb la senyora Flora 
Casademunt, per tractar qüestions relacionades amb l’associació Animals 
Vida digna. 

25/07/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb diversos alcaldes de la 
comarca per tractar qüestions relacionades amb l’actualitat política 
comarcal. 

26/08/2017 A Ripoll, assistència al ple extraordinari de l’ajuntament amb què 
l’ajuntament de la població condemnava els atemptats terroristes soferts a 
Catalunya. A continuació, assistència a la concentració “Ripoll per la 
pau, un pas endavant”. 

01/09/2017 A Núria, participació als actes commemoratius de la Diada de Sant Gil. 
03/09/2017 A Beget, participació a la Trobada senderista transfronterera, organitzada 

per la Federació d’entitats excursionistes de Catalunya. 
11/09/2017 A Ripoll, participació a l’ofrena floral a la tomba de Guifré el Pilós amb 

motiu de la Diada nacional de Catalunya.  
13/09/2017 Al Consell Comarcal d’Osona, reunió de l’associació Rutes del romànic. 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
3 . PRESA DE POSSESSIÓ D’UNA CONSELLERA  
 
La senyora Carme Serrano i Fernández ha presentat la declaració d’activitats i causes de 
possible incompatibilitat, així com la declaració de béns patrimonials. Un cop rebuda en 
data 8 de setembre de 2017 la seva credencial de nomenament com a consellera 
comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM), en 
suplència del senyor Jordi Batchelli i Aulinas, la qual ha estat expedida per la Junta 
Electoral Central, en base a la llista presentada per aquell partit a les eleccions del dia 
24 de maig de 2015, la senyora Carme Serrano i Fernández promet exercir el seu càrrec 
de consellera comarcal del Consell Comarcal del Ripollès, “amb lleialtat al Parlament 
de Catalunya i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, com a norma fonamental del 
país”. 
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4. PRESA DE POSSESSIÓ D’UN CONSELLER  
 
El senyor Carlos Fernández Amer ha presentat la declaració d’activitats i causes de 
possible incompatibilitat, així com la declaració de béns patrimonials. Un cop rebuda en 
data 8 de setembre de 2017 la credencial expedida per la Junta Electoral Central, de 
nomenament del senyor Carlos Fernández Amer, com a conseller comarcal per la 
Coalició Candidatura de Progrés (PSC-CP), després de les renúncies de la senyora 
Anna-Belén Avilés Ramos i de la seva suplent, senyora Anna Vila Palol, el senyor 
Carlos Fernández Amer procedeix al jurament del seu càrrec. 
 
El senyor Carlos Fernández dóna la bona tarda a tothom i diu que està molt content de 
tornar a la casa i afegeix que per ell és un gran orgull posar la seva persona a disposició 
dels pobles de la comarca per defensar els seus drets i l’interès general. 
 
S’incorpora a la sessió el senyor Joan Dordas. 
 
 
5. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE LA INTERVENCIÓ DE 
REMISSIÓ DE DADES AL MINISTERI D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 
CORRESPONENTS AL 2N TRIMESTRE DE 2017  
 
Es dóna compte de l’informe emès per la Interventora de la corporació en data 3 
d’agost de 2017, en compliment de les obligacions de subministrament d’informació 
previstes a la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
sostenibilitat Financera, desenvolupades per l’Ordre HAP/2015/2012, en relació a les 
dades del 2n trimestre 2017, el qual és del contingut literal següent: 
 

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

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

 
 
Conclusions 
 
 
PRIMER.- De conformitat amb el que es regula en l’article 4 de la Llei 2/2012, 
LOEPSF, aquesta Intervenció ha complert amb temps i forma amb l’obligació de 
remissió del subministrament de la informació trimestral corresponent al segon 
trimestre de 2017, el passat 25 de juliol de 2017. 
 
La remissió de la informació s’ha realitzat a través de la plataforma telemàtica 
habilitada a l’efecte a l’Oficina Virtual de les Entitats Locals, 
https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/trimestrales/   
 
SEGON.- D’acord amb l’article 3 de la LOEPSF s’entendrà per Estabilitat 
Pressupostària de les Administracions Públiques la situació d’equilibri o superàvit 
estructural.  El compliment d’aquest objectiu implica, en termes generals, que els 
capítols 1 a 7 de l’estat de despeses del pressupost es financin amb ingressos no 
financers, és a dir, amb ingressos procedents dels capítols 1 a 7 de l’estat d’ingressos.  
Cal tenir en compte que per a un correcte càlcul, han de realitzar-se determinats 
ajustos per adaptar i transformar el saldo pressupostari no financer a la comptabilitat 
nacional. 
 
Les dades referents a l’execució del pressupost del 2n trimestre 2017 en termes 
consolidats,  així com els càlculs i ajustos efectuats que han estat presentats al 
MINHAFP, són els que es resumeixen a continuació. 

 
 Informe Avaluació - Resultat Estabilitat Pressupostària del Grup Administració 
Pública 
 
 
ENTITA
T 

 
Ingrés no 
financer 

 
Despesa no 
financera 

Ajustos 
pròpia 
entitat 

 
Ajustos per 
operac.interne
s 

 
Capaç/neces
.  
finançament 
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CCR 8.563.607,2
6 

8.554.294,6
8 

0,00 -4.003,70 5.309,38 

CSRCR 969.377,40 965.157,23 0,00 0,00 4.220,17 
ADR 1.463.842,2

8 
1.295.442,5
2 

-
1.762,2
0 

4.216,07 170.853,63 

      
 
CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT DE LA CORPORACIÓ 
LOCAL   180.383,18 
 
Informe del nivell de deute viu a 30-06-2017 del Grup Administració Pública 

 
 
 
 
ENTITAT 

 
Deute 
a curt 
termini 

 
Emissions 
de deute 

 
Operac.amb 
entitats de 
crèdit 

 
Fàctoring 
sense 
recurs 

 
Avals 
executats 
reintegrats 

 
Altres 
operacions 
de crèdit 

 
Amb 
AAPP 
(FFPP) 

TOTAL 
DEUTE 
VIU AL 
FINAL 
DEL 
PERÍODE 

CCR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CSRCR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ADR 0,00 0,00 356.773,29 0,00 0,00 0,00 0,00 356.773,29 
TOTALS 0,00 0,00 356.773,29 0,00 0,00 0,00 0,00 356.773,29 
 
 
 
TERCER.- . L’article 4 de la LOEPSF estableix que les administracions públiques i 
altres subjectes compresos en l’àmbit d’aplicació de la llei estaran subjectes al principi 
de sostenibilitat financera. A aquests efectes, defineix la sostenibilitat financera com la 
capacitat per finançar compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de 
dèficit, deute públic i morositat de deute comercial. S’entén que existeix sostenibilitat 
financera del deute comercial quan el període mig de pagament als proveïdors (PMP) 
no supera el termini màxim previst en la normativa sobre morositat.  
 
Les dades presentades al MINHAFP corresponents al PMP del 2n trimestre 2017 són 
les que segueixen: 
 
 
 
ENTITAT 

RÀTIO 
OPERACIONS 
PAGADES 

RÀTIO 
OPERACIONS 
PENDENTS 
PAGAMENT 

PERÍODE MIG 
PAGAMENT 
TRIMESTRAL 

Consell Comarcal del 
Ripollès 

6,61 -9,99 3,07 

Consorci S. Recapt. 
Cerdanya-Ripollès 

-18,27 -28,00 -18,31 

Agència 
Desenvolupament 
Ripollès 

6,85 43,42 23,25 

 
PERIODE MIG DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS 4,02 
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(PMP) . . . . . . . .  

 
QUART.- De l’anàlisi de les dades es desprèn que a nivell consolidat i fins al segon  
trimestre de 2017  es compleix l’objectiu d’Estabilitat  Pressupostària, donat que la 
Corporació obté una capacitat de finançament global de 356.773,29 €. 
 
També es compleix l’objectiu de Sostenibilitat Financera a nivell consolidat; la 
corporació presenta un PMP global de 4,02 dies i per tant no supera el màxim establert 
per la normativa vigent de 30 dies. 
 
CINQUÈ.- Tot i que la normativa no exigeix de manera específica l’elaboració d’un 
informe, aquesta intervenció el considera necessari i convenient, de cara a resumir la 
informació subministrada, els ajustos i càlculs efectuats, així com per recollir les 
conclusions respecte a l’avaluació del compliment d’estabilitat pressupostària, deute 
públic i sostenibilitat financera. 
Es considera oportú donar trasllat del present informe al President per tal que l’elevi al 
Ple de la Corporació per al seu coneixement. 
 
La interventora, Montserrat Miarons i Serra.” 
 
La interventora pren la paraula i explica el contingut de l’informe. 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DEL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS EXERCICI 2016 
 
Atès l’establert a l’article 212.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), la 
Comissió Especial de Comptes, en data 1 d’agost de 2017, va informar favorablement el 
Compte General del Consell Comarcal del Ripollès de l’exercici 2016. El compte 
general i l’informe de la Comissió Especial de Comptes s’han sotmès a informació 
pública mitjançant edicte publicat al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província 
de Girona núm. 150, de 7 d’agost de 2017, durant el termini de quinze dies, per tal que 
els interessats, durant aquests quinze dies i vuit més, poguessin presentar reclamacions, 
objeccions o observacions.  
 
D’acord amb el certificat de la Secretària de 12 de setembre  de 2017, durant el termini 
d’exposició al públic no s’han presentat reclamacions, objeccions o observacions al 
compte general i a l’informe de la Comissió Especial de Comptes 
 
En aplicació de l’article 212.4 del TRLRHL, procedeix sotmetre el compte general al 
Ple, per tal que pugui ser aprovat abans de l’1 d’octubre. De conformitat amb la regla 
49.4 de la Instrucció del model normal de comptabilitat local (aprovada per l’Ordre 
HAP/1781/2013, de 20 de setembre), l’aprovació del compte general és un  
acte essencial per a la seva fiscalització per part dels òrgans de control extern, que no 
requereix la conformitat amb les actuacions que s’hi reflecteixen, ni genera 
responsabilitat per raó de les mateixes.  
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Per tot l’exposat, i 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 de l’exercici 
2016 segons detall que a continuació s’exposa: 

 
1. COMPTES ANUALS 
 

1.1. DE LA PRÒPIA ENTITAT LOCAL 
 
-  El balanç, amb un actiu de 11.185.520,84 €, un passiu corrent de 

2.086.323,99€, un passiu no corrent de 24.205,86 € i un patrimoni net de 
9.074.990,99 €. 

-  El compte del resultat econòmic i patrimonial, que dóna un desestalvi de 
13.615,65  €. 

- L’estat de canvis en el patrimoni net. 
- L’estat de fluxos d’efectiu. 
-  L’estat de liquidació del pressupost, integrat per: 

a. La liquidació del pressupost de despeses d’acord amb el següent detall: 
• Crèdits inicials .................................................................... 8.060.000,00 € 
• Modificacions de crèdit ...................................................... 1.293.825,66 € 
• Crèdits definitius ................................................................ 9.353.825,66 € 
• Despeses compromeses ...................................................... 7.197.578,10 € 
• Obligacions reconegudes netes ........................................... 7.049.961,90 € 
• Pagaments líquids ............................................................... 6.189.139,22 € 
• Obligacions pendent de pagament ......................................... 860.822,68 € 

b. La liquidació del pressupost d’ingressos d’acord amb el següent detall: 
• Previsions inicials ............................................................... 8.060.000,00 € 
• Modificacions de crèdit ...................................................... 1.293.825,66 € 
• Previsions definitives .......................................................... 9.353.825,66 € 
• Drets reconeguts ................................................................. 7.403.866,61 € 
• Drets anul·lats ........................................................................ 150.274,62 € 
• Drets cancel·lats ............................................................................... 0,00 € 
• Drets reconeguts nets .......................................................... 7.253.592,19 € 
• Recaptació neta ................................................................... 5.244.688,57 € 
• Drets pendents de cobrament .............................................. 2.008.903,62 € 

c. El resultat pressupostari en termes ajustats és de 564.096,63 €. 
- La memòria, integrada pels 28 apartats que estableix la Instrucció del model 

normal de comptabilitat pública aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 
de setembre. 

 
2. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 
El compte general del Consell Comarcal del Ripollès s’acompanya de: 

 
2.1. Els documents de la regla 45.3 de la ICAL 2013. 

 
2.1.1. DE L’ENTITAT LOCAL 
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- L’acta d’arqueig. 
- Les certificacions de cada entitat financera. 
- La conciliació bancària. 

 
2.2. Els comptes anuals dels Consorcis adscrits al Consell Comarcal del Ripollès. 

 
2.2.1. Del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès. 
2.2.2. Del Consorci Agència de Desenvolupament del Ripollès. 

 
2.3. La memòria justificativa del cost i el rendiment dels serveis públics del Consell 

Comarcal del Ripollès. 
 

2.4. La memòria demostrativa del grau en què s’hagin complert els objectius 
programats amb indicació dels previstos i els assolits amb el cost que han tingut 
del Consell Comarcal del Ripollès. 

 
SEGON. Trametre l’expedient a la Sindicatura de Comptes, abans del 15 d’octubre, 
d’acord amb la regla 51.2 de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que 
s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local i l’art. 41.4 de la Llei 
18/2010, de 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes. 
 
TERCER. Trametre l’expedient al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, 
abans del 31 d’octubre, de conformitat amb l’article 15.5 de l’Ordre HAP/2105/2015, 
d’1 d’octubre, per 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. 
 
 
7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE LA XARXA LOCAL 
DE MUNICIPIS GIRONINS (XALOC) I EL CONSELL COMARCAL DEL 
RIPOLLÈS PER A LA COOPERACIÓ EN MATÈRIA D’ASSISTÈNCIA 
JURIDICOADMINISTRATIVA I ECONOMICOFINANCERA DELS 
MUNICIPIS DEL RIPOLLÈS 
 
Relació de fets: 
 
En data 4 de juny de 2013, XALOC i el Consell Comarcal del Ripollès van 
subscriure un conveni de cooperació interadministrativa pel qual s'acorda que el 
Consell Comarcal deixava d’exercir les funcions específiques d’assistència 
juridicoadministrativa i economicofinancera que havia estat prestant fins 
aleshores als municipis de la comarca, i que XALOC assumia aquestes 
funcions. Per aquest motiu, el mateix conveni recollia la cessió en ús a XALOC 
d’un espai a les dependències del Consell Comarcal de 105,04 metres, i la 
transferència de personal del Consell Comarcal a XALOC fins un màxim de 6 
persones, preferentment de la plantilla de personal que en aquells moments 
estava adscrita a la prestació del servei específic jurídic administratiu i 
econòmic comptable per als municipis de la comarca.  
 
En data 13 de desembre de 2016, ambdues administracions van formalitzar la 
pròrroga del conveni esmentat fins el 31 de desembre de 2017, tot establint de 
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forma expressa que l’espai cedit en ús a XALOC podrà ser utilitzat per aquest 
organisme de la forma més eficaç i eficient possible per a la prestació de 
serveis a la comarca, de forma que també pugui ser utilitzat pel personal de  
 
l’Agència Tributària de Catalunya que XALOC determini, derivat dels acords 
de col· laboració en l’àmbit tributari. 
 
L’experiència positiva d’aquesta cooperació interadministrativa en la prestació 
d’assistència i suport als catorze municipis de la comarca, més la Mancomunitat 
de la Vall de Camprodon, referma la importància de continuar amb aquesta 
col· laboració en l’assistència juridicoadministrativa i economicofinancera que, 
juntament amb el servei de Secretaria i Intervenció, esdevenen suports 
essencials per a les entitats locals del Ripollès.  
 
Consta a l’expedient l’informe jurídic emès, el qual no posa cap objecció al 
contingut del conveni. 
 
En la sessió extraordinària de 20 de juny de 2017, de la Comissió Informativa i 
de Seguiment de la Gestió de la corporació, es va dictaminar favorablement 
sobre el punt relatiu al “Dictamen previ a l’aprovació del Conveni entre la Xarxa 
Local de Municipis Gironins (XALOC) i el Consell Comarcal del Ripollès per a la 
cooperació en matèria d’assistència juridicoadministrativa i econòmicfinacera dels 
municipis del Ripollès. Tanmateix, el President va proposar deixar aquest punt sobre la 
taula i la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió de la Corporació ho va 
aprovar per unanimitat dels seus membres, tal com consta a l’expedient. 
Així mateix, la proposta d’aprovació del citat Conveni es va deixar sobre la taula en la 
sessió extraordinària del Ple de 20 de juny de 2017, aprovant-se per unanimitat dels seus 
membres, tal com consta a l’expedient. 
 
En data 19 de juliol de 2017 ha tingut entrada en aquesta Corporació, l’acord del 
Consell rector de XALOC de la Diputació de Girona, de 20 de juny de 2017, 
d’aprovació del Conveni interadministratiu entre XALOC i el Consell Comarcal del 
Ripollès, per a la cooperació en matèria d’assistència jurídicoadministrativa i 
economicofinancera dels municipis del Ripollès. 
 
 
Fonaments de dret: 
 
De conformitat amb allò que disposa l'apartat 2 de l'article 9 del Reglament 
regulador del Consell d'alcaldes i alcaldesses de la comarca del Ripollès, 
publicat al BOP de Girona núm. 229, de data 27 de novembre de 2015, els 
dictàmens previs de les resolucions sobre l'exercici de competències delegades 
o facultats atribuïdes pels municipis, seran vinculants pel Ple del Consell 
Comarcal, en els termes de la delegació efectuada. 
 
El Consell d’Alcaldes ha dictaminat favorablement l’aprovació d’aquest 
Conveni en la seva sessió de data 12 de setembre de 2017. 
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D’acord amb l’esmentat, vist el dictamen favorable de la Comissió informativa 
i de Seguiment de la Gestió, el Ple, per majoria absoluta, adopta els acords 
següents: 
 
Primer. Aprovar el conveni entre XALOC i el Consell Comarcal del Ripollès per a 
la cooperació en matèria d’assistència jurídicoadministrativa i economicofinancera dels 
municipis del Ripollès, el qual és del contingut literal següent:  
 
CONVENI ENTRE LA XARXA LOCAL DE MUNICIPIS GIRONINS 
(XALOC) I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A LA 
COOPERACIÓ EN MATÈRIA D’ASSISTÈNCIA JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA I ECONÒMICO FINANCERA DELS MUNICIPIS DEL 
RIPOLLÈS 
  
................, el ..... de.......... de 2017 
 
REUNITS 
 
El senyor Jordi Camps i Vicente, diputat de la Diputació de Girona i president 
delegat de la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona, en endavant 
XALOC, assistit pel Secretari general de la Diputació de Girona, Jordi Batllori 
i Nouvilas.  
 
El senyor Joan Manso i Bosoms, president del Consell Comarcal del Ripollès, 
en endavant el Consell Comarcal, assistit per la Secretària accidental de la 
corporació, Marta Arxé i Llagostera. 
. 
 
ACTUEN 
 
El primer, per autorització del Consell Rector de XALOC de data ... de ..  de 
2017. 
 
El segon, .............. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar 
aquest document i 
 
 
MANIFESTEN 
 
1.Que XALOC és un organisme autònom local creat per la Diputació de 
Girona, dotat de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni especial i amb la 
capacitat d’actuar necessària per al compliment dels seus objectius i finalitats 
que, d’acord amb l’article 5.e) dels seus Estatuts, són entre d’altres, assessorar 
els municipis i oferir-los assistència general i especialitzada, tècnica i de 
prestació de serveis, en els àmbits propis de l’administració local i en matèries 
tals com organització, suport jurídic, econòmic-comptable i de recursos 
humans.  
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L'àmbit d'actuació de l'organisme autònom es desplega en l'àmbit territorial en 
el qual la Diputació de Girona exerceix les seves competències. 
 
2. Que el Consell Comarcal és un ens local amb personalitat jurídica pròpia 
que vetlla per millorar la qualitat de vida dels ciutadans de la comarca, 
mitjançant l’assessorament, el suport directe, la formació, la informació i 
l’administració de recursos amb l’aplicació de criteris de proximitat, 
d’eficiència i socialment i mediambientalment responsables.  
 
El Consell és l’òrgan de govern i administració de la comarca i, juntament amb 
els municipis, té la finalitat d’oferir al ciutadà una sèrie de serveis que 
faciliten el seu dia a dia i repercuteixen positivament en el benestar de la 
societat. 
 
3. Que en data 4 de juny  de 2013, XALOC i el Consell Comarcal del Ripollès 
van subscriure un conveni de cooperació interadministrativa pel qual s'acorda 
que el Consell Comarcal deixava d’exercir les funcions específiques 
d’assistència jurídica administrativa i economicofinancera que havia estat 
prestant fins aleshores als municipis de la comarca, i que XALOC assumia 
aquestes funcions. Per aquest motiu, el mateix conveni recollia la cessió en ús 
a XALOC d’un espai a les dependències del Consell Comarcal de 105,04 
metres, i la transferència de personal del Consell Comarcal a XALOC fins un 
màxim de 6 persones, preferentment de la plantilla de personal que en aquells 
moments estava adscrita a la prestació del servei específic jurídic administratiu 
i econòmic comptable per als municipis de la comarca. Aquesta transferència 
de personal del Consell Comarcal a Xaloc es va concretar en els funcionaris 
que ocupaven els llocs de treball identificats com 5F, 6F, 8F i 73F de la 
plantilla de funcionaris,  i el personal laboral subrogat en la treballadora que 
ocupava el lloc de treball 74L de la plantilla de personal laboral. 
 
El conveni també preveu que en el supòsit que el Consell Comarcal del Ripollès 
decidís tornar a exercir les funcions específiques d’assistència jurídica 
administrativa i economicofinancera als municipis de la comarca, haurà 
d'assumir novament i de forma automàtica tot el personal transferit a XALOC, 
inclòs el personal laboral i el personal  interí. 
 
4. Ambdues administracions van formalitzar el passat 13 de desembre de 2016 
la pròrroga del conveni esmentat fins el 31 de desembre de 2017, tot establint 
de forma expressa que l’espai cedit en ús a XALOC podrà ser utilitzat per 
aquest organisme de la forma més eficaç i eficient possible per a la prestació 
de serveis a la comarca, de forma que també pugui ser utilitzat per personal de 
l’Agència Tributària de Catalunya que XALOC determini, derivat dels acords 
de col·laboració en l’àmbit tributari. 
 
5. L’experiència positiva d’aquesta cooperació interadministrativa en la 
prestació d’assistència i suport als catorze municipis de la comarca, més la 
Mancomunitat de la Vall de Camprodon, referma la importància de continuar 
amb aquesta col·laboració en l’assistència jurídico administrativa i 
economicofinancera que, juntament amb el servei de secretaria i intervenció,  
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esdevenen suports essencials per a les entitats locals del Ripollès, 
especialment, les de menor capacitat econòmica i tècnica, i encoratja a les 
parts a continuar millorant aquesta cooperació i mantenir una fluida  
 
informació mútua mitjançant la creació d’una Mesa de treball, per tal de sumar 
i optimitzar esforços, fer polítiques coherents en ambdues administracions i 
garantir l’adequat coneixement de la realitat i les necessitats del territori, així 
com la proximitat a la ciutadania. 
 
En virtut de l’anterior, les institucions signants estableixen aquest conveni amb 
subjecció a les següents 
 
 
CLÀUSULES 
 
Primera.- Objecte del conveni 
 
1.1 És objecte d’aquest conveni regular la col·laboració entre XALOC i el 
Consell Comarcal del Ripollès per a la prestació del servei d’assistència 
jurídica administrativa i econòmica financera als municipis de la comarca del 
Ripollès. 
 
1.2 XALOC prestarà de forma exclusiva aquest servei a la comarca del 
Ripollès, sense que pugui existir duplicitats de prestacions per part d’ambdues 
institucions que intervenen en aquest conveni. 
 
1.3 La prestació d’aquests serveis es materialitzarà de conformitat amb el Pla 
de Serveis que tingui aprovat XALOC en cada moment per cadascun dels 
diferents serveis.  
 
Segona.  Obligacions per part del Consell Comarcal 
 
2.1 El Consell Comarcal del Ripollès cedeix en ús a XALOC per a la prestació 
del servei un espai de 105,04 m2 a la seu del Consell Comarcal del Ripollès 
amb el  mobiliari corresponent, el que representa un ........ % respecte de la 
superfície total de l’edifici. S’adjunta com a Annex I plànol grafiat de l’espai  
 
cedit i com Annex II la relació de béns mobles també cedits en ús. El posterior 
manteniment, conservació i reposició dels béns mobles aniran a càrrec de 
XALOC. Quan aquests béns esdevinguin obsolets o no siguin aptes per al seu 
ús, XALOC podrà declarar-los béns no utilitzables, als efectes que preveu la 
normativa patrimonial dels ens locals, i ho comunicarà al Consell Comarcal 
als efectes oportuns.  
 
2.2 L’espai cedit en ús podrà ser utilitzat per aquest organisme de la forma més 
eficaç i eficient possible per a la prestació del servei a la comarca, de forma 
que també pugui ser utilitzat pel personal de l’Agència Tributària de Catalunya 
que Xaloc determini, derivat dels acords de col·laboració en l’àmbit tributari. 
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La utilització d’altres espais del Consell Comarcal quedarà subjecta a prèvia 
autorització.  
 
 
 
2.3 La gestió i el manteniment de l’espai cedit en ús es durà a terme per part 
del Consell Comarcal de forma general i integrada amb la resta de l’edifici, 
sense perjudici de repercutir a XALOC la part de de la despesa que 
correspongui, d’acord amb el punt 3.3 d’aquest conveni.  
 
Tercera. Obligacions per part de XALOC 
 
3.1 XALOC imputarà amb càrrec al seu pressupost i abonarà anualment al 
Consell Comarcal del Ripollès mitjançant transferència la quantitat de 
(7.781,61€), en compensació per l’ús dels espais i béns mobles cedits. Aquest 
import es farà efectiu en el primer trimestre de cada exercici. 
  
3.2 L’import esmentat s’actualitzarà anualment aplicant-hi la variació 
percentual anual de l’Índex de preus d’arrendament d’oficines, a nivell 
autonòmic, publicat per l’Instituto Nacional de Estadística (INE), prenent com 
a trimestre de referència el que correspongui a l’últim índex que estigui 
publicat en la data que pertoqui l’actualització. Fins que l’INE no publiqui 
aquesta estadística, s’aplicarà, per efectuar aquesta actualització, l’Índex de 
preus sobre l’arrendament de l’habitatge de l’Índex de Preus de Consum a 
nivell provincial, publicat també per l’INE. 
 
3.3 Totes les despeses relacionades amb el servei que XALOC realitza a la seu 
del Consell Comarcal del Ripollès aniran a càrrec de XALOC. Les despeses de 
manteniment i conservació de l’edifici, neteja, vigilància, serveis i 
subministres, i calefacció de l’espai cedit seran abonades inicialment pel 
Consell Comarcal del Ripollès, i seran repercutides amb posterioritat a 
XALOC, en funció dels costos reals que es justifiquin en proporció a l’espai 
ocupat, d’acord amb l’informe de la intervenció del Consell Comarcal. Les 
partides, en concret, són: 
 
Partida ..... Reparació d’edificis                             
.............. energia i electricitat                             
............. aigua                                                             
............ comunicacions centrals                      
........... assegurances                                          
........... treballs neteja                                       
........... alarmes i seguretat nocturna           
 
Quarta.-. Personal transferit i prestació del servei 
 
4.1 El personal funcionari transferit pel Consell Comarcal a XALOC, integrat 
per quatre tècnics d’administració general, així com la subrogació del personal 
laboral, integrat per una administrativa, en virtut del conveni de 4 de juny de 
2013, es mantindrà integrat en la plantilla de XALOC.  
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4.2 Si el Consell Comarcal del Ripollès decidís tornar a exercir les funcions 
específiques d’assistència jurídica administrativa i economicofinancera als 
municipis de la comarca, assumirà novament i de forma automàtica tot el  
 
 
personal transferit en el seu dia a XALOC, inclòs el personal laboral i el 
personal  interí. 
 
4.3 XALOC dirigirà el personal adscrit a la prestació d’aquest servei, en 
coordinació amb els secretaris interventors amb habilitació nacional, per tal de 
donar servei als municipis d’aquesta comarca. 
 
Cinquena. Mesa de treball 
 
5.1 Com a mecanisme de seguiment i a fi de reforçar la col·laboració i la 
transmissió d’informació mútua entre les parts, es constituirà una Mesa de 
treball entre XALOC i el Consell Comarcal que es reunirà, com a mínim, una 
vegada cada tres mesos. 
 
5.2 Aquesta Mesa de treball estarà integrada per les persones que designin 
ambdues administracions. Constituiran obligacions concretes de la Mesa de 
treball les següents: 
 
a) Per part de XALOC: 

� Facilitar informació succinta de la situació de cadascun del municipis 
als quals es presta el servei 

� Elaborar una memòria anual succinta relativa als serveis prestats a 
cadascun dels municipis de la comarca 

 
b) Per part del Consell Comarcal: 

� Comunicar els acords adoptats pel Consell Comarcal que tinguin 
incidència al territori i que afectin tots, diversos o un municipi en 
concret de la comarca beneficiaris del servei, així com dels projectes 
comarcals que s'abordin 

� Informar al Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Ripollès, com a mínim 
un cop l'any, del resultat de les reunions de la Mesa i sobre la prestació 
del servei, al qual serà convidat XALOC a assistir-hi. 

 
Sisena. Vigència i durada del conveni 
 
6.1 Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i tindrà una 
durada de quatre anys. 
 
 6.2 El conveni podrà ser prorrogat per períodes de 1any fins a un màxim de 
quatre anys més, mitjançant acord adoptat per les parts abans de de la data de 
finalització del conveni o de les seves pròrrogues. 
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Setena. Modificació del conveni 
 
Qualsevol modificació del conveni haurà de ser aprovada per ambdues parts, 
per escrit, i els documents resultants s’afegiran com annexos a aquest conveni. 
 
 
Vuitena. Causes de resolució 
 
8.1 Seran causes de resolució d’aquest conveni: 
 

a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver acordat la 
seva pròrroga 

b) El mutu acord de les parts, expressat per escrit 
c) La voluntat d’alguna de les parts de resoldre el conveni, comunicada 

amb un (1) any d’antelació  
d) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de desenvolupar els 

pactes que constitueixen l’objecte d’aquest conveni 
e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni 
f) L’incompliment de qualsevol de les clàusules d’aquest conveni. En 

aquest cas, s’estarà a allò que disposa l’article 51.c) de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de Règim jurídic del Sector Públic 

g) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni 
en altres lleis. 

 
8.2 En tot cas, en el supòsit de resolució per qualsevol causa del conveni, si 
existeixen actuacions en curs d’execució, les parts podran acordar la 
continuació i finalització d’aquelles que per raons d’interès públic es 
considerin oportunes, establint un termini improrrogable per a la seva 
finalització, transcorregut el qual s’haurà de procedir a la seva liquidació. 
 
Novena. Règim supletori  
 
En tot el que no preveu expressament aquest Conveni regeixen, supletòriament, 
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic, així com la 
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i les normes que les desenvolupen. 
 
Desena. Resolució de conflictes i ordre jurisdiccional 
 
Les discrepàncies que puguin sorgir en l’execució d’aquest conveni seran 
resoltes prioritàriament per mutu acord de les parts.  
 
Les qüestions litigioses que es pugui plantejar amb relació a la interpretació, 
aplicació i compliment del conveni, les parts se sotmeten expressament a la 
jurisdicció i competència territorial dels jutjats i  tribunals de la demarcació 
de Girona. 
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Onzena. Transparència 
 
De conformitat amb l’article 8.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
Transparència, accés a la informació pública i bon govern (BOE núm. 295, de 
10.12.2013) i l’article 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
Transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm.6780, 
de 31.12.14),  en relació amb aquest conveni, es farà pública la informació 
relativa a les parts signants, l’objecte, la vigència, les obligacions que  
 
assumeixen les parts, incloses les econòmiques, i qualsevol modificació que es 
realitzi. 
 
I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni, per duplicat i 
a un sol efecte, al lloc i en la data indicats a l’encapçalament. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a XALOC, a l’efecte corresponent i al personal 
transferit i subrogat. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció, juntament amb una còpia del 
conveni, perquè en tinguin constància. 
 
Quart.- Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura d’aquest conveni i per dur a terme totes aquelles actuacions derivades de la 
seva subscripció. 
 
Cinquè.- Publicar aquest Conveni al web del Registre de convenis de 
col· laboració i cooperació de la Generalitat. La publicació del Conveni en el 
Butlletí oficial de la província de Girona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya la durà a terme XALOC. 
 
El senyor Eudald Picas, vicepresident primer i alcalde de Gombrèn, explica que 
aquest tema ves va dictaminar al Consell d’alcaldes i que hi ha 4 municipis que 
tenen des de fa mesos tenen l’interventor de baixa i que no s’ha cobert. S’han 
fet diverses trucades, s’ha enviat una carta traslladant la seva queixa a Xaloc i 
el tema no s’ha resolt. 
 
El senyor Josep Tremps, alcalde d’Ogassa, comenta que a Xaloc li van dir que  
buscaven un substitut, però el cas és que no ha arribat. 
 
El senyor Picas afegeix que agraeix que hi hagués el recolzament del Consell 
d’Alcaldes per tirar endavant la queixa 
 
El senyor Roger Bosch, portaveu del grup ERC-AM comenta que desconeixia 
aquesta situació i, per tant, ell proposa que el seu grup s’abstingui, com a vot 
crític 
 
El senyor Joan Dordas, alcalde de Campelles, s’afegeix a la crítica i demana si 
no es pogués assumir aquest servei per part de la casa o bé individualment. De 
moment no hi ha cap notícia de solució per part de XALOC. 
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El senyor Tremps afegeix que el més greu és que depens d’una persona i encara 
que vingui un substitut, mentre el nou no es situa, ja torna la persona assignada.  
 
El senyor Roger Bosch comenta si no seria millor no subscriure el conveni. 
 
El senyor Josep Coma, vicepresident quart comenta que sí, si més no pels 
municipis que tenen el servei en funcionament. No obstant això proposa passar 
una moció d’urgència per traslladar la queixa del plenari per la no cobertura  
 
d’aquesta baixa. És imprescindible que els municipis tinguin servei de secretari 
i intervenció a fi que es pugui donar compliment a tots el requeriments que 
estableix la llei. El conveni està vigent fins el 31 de desembre i sigui com sigui 
el dia 1 de gener haurà d’estar en aplicació. 
 
El senyor Tremps diu que sí que han rebut suport, en part, a través de 
l’administrativa de Xaloc i un pla d’ajust que li han fet des de Girona. 
 
Sotmesa a votació la proposta s’aprova per majoria absoluta, amb 11 vots a 
favor (8 vots dels consellers presents de CIU, 2 vots dels consellers de MES i el 
vot del Sr. Fernández del PSC), 6 abstencions (5 vots dels consellers d’ERC-
AM i 1 vot del Sr. Llagostera de CUP-PA).  
 
 
8. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS 
ESTATUTS REGULADORS DEL CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ I 
LA GESTIÓ DELS ESPAIS D’INTERÈS NATURAL DEL RIPOLLÈS 
 
 
Antecedents de fet: 
 
1.- En data 20 de juliol de 2017, ha tingut entrada en el Registre del Consell 
Comarcal del Ripollès, l’acord adoptat pel Consell Plenari del Consorci per a la 
Protecció i la Gestió els Espais d’Interès Natural del Ripollès, CEINR, en la 
seva sessió extraordinària celebrada en data 19 de juliol de 2017, pel qual 
s’aprova la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Protecció i la Gestió 
els Espais d’Interès Natural del Ripollès (CEINR), i el seu text refós, els quals 
se sotmeten a informació pública i es proposa la seva ratificació als ens 
consorciats. 
 
2.- El Consell Plenari del CEINR va aprovar inicialment la modificació dels 
seus estatuts reguladors en data 15 de juny de 2017 i es va trametre aquest 
Acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, per procedir als tràmits oportuns per poder ser aprovats en acord de 
Govern. Aquesta aprovació requereix que, prèviament, s’hagin emès els 
corresponents informes favorables. Aquests tràmits van originar que 
s’haguessin d’introduir una sèrie de modificacions en el redactat originari 
aprovat pel Consell Plenari del CEINR en dat 14 de juny de 2017. 
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En data 11 de juliol de 2017, es va adoptat l’Acord GOV/94/2017, pel qual 
s’aprova la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Protecció i la Gestió 
els Espais d’Interès Natural del Ripollès (CEINR), i el seu text refós, el qual ha 
estat publicat al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7411, de data 
13 de juliol de 2017. 
 
La modificació dels estatuts es justifica en la necessitat d’adaptar-se a la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local i en la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 
racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa que,  
 
actualment, es recullen en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del 
sector públic (articles 118 i següents). 
 
 
Fonaments de Dret: 
 
I.- El Consorci per a la Protecció i la Gestió els Espais d’Interès Natural del 
Ripollès (CEINR), de conformitat amb l’article 1.1 del Estatuts, està adscrit a 
la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament competent en matèria de 
medi natural 
 
II.- De conformitat amb allò que disposa l’article 119.1 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre de règim jurídic del sector públic, els consorcis es regiran pel que 
estableix el mateix cos legal, la normativa autonòmica de desenvolupament i els 
propis estatuts. 
 
Pel que fa a la tramitació de l’aprovació i la modificació dels estatuts, resulta 
d’aplicació allò que estableix l’article 313 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de 
Catalunya, (ROAS). L’acord d’aprovació de la modificació estatutària s’ha de 
sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies. 
 
De conformitat amb allò que disposa l’article 322 del mateix cos normatiu, la 
modificació dels estatuts ha de ser adoptada per acord del seu òrgan superior de 
govern i ratificada pels ens, les administracions i altres entitats consorciades i 
acordada amb les mateixes formalitats que per a  l’aprovació. 
 
L'article 313.2 del Decret 179/1995, estableix que la modificació dels estatuts 
s'ha d'adoptar amb el vot favorable de la majoria absoluta de membres de la 
corporació. 
 
Vist el contingut de l'informe emès per la secretaria i la intervenció del Consell 
Comarcal. 
 
El Consell d’Alcaldes en la seva sessió de data 12 de setembre de 2017 ha 
dictaminat favorablement aquesta proposta de modificació dels Estatuts del 
CEINR. 
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Per tot l’exposat, i 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 l’aprovació de la modificació dels estatuts del Consorci per a 
la Protecció i la Gestió els Espais d’Interès Natural del Ripollès (CEINR). 
 
Segon. Sotmetre aquest acord a informació pública durant el termini de trenta 
dies, mitjançant publicació al Butlletí oficial de la província, al Diari oficial de 
la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de la corporació, als efectes de 
presentar al· legacions, suggeriments i/o reclamacions. 
 
Disposar que transcorregut el termini d’informació pública sense la presentació 
d’al· legacions, suggeriments i/o reclamacions, l’aprovació inicial esdevindrà 
definitiva sense necessitat d’ulterior acord i sense perjudici de l'adopció dels 
acords necessaris per part dels ens membres del Consorci. 
 
Tercer. Notificar l’adopció d’aquest acord al Consorci per a la Protecció i la 
Gestió els Espais d’Interès Natural del Ripollès (CEINR), per al seu 
coneixement i als efectes oportuns. 
 
Quart. Encomanar la publicació del text íntegre dels estatuts aprovats, una 
vegada hagi finalitzat el termini d’informació pública al Consorci per a la 
Protecció i la Gestió els Espais d’Interès Natural del Ripollès (CEINR).  
 
Cinquè. Encomanar al Consorci per a la Protecció i la Gestió els Espais 
d’Interès Natural del Ripollès (CEINR) que notifiqui l'aprovació definitiva dels 
estatuts a la Direcció General de l’Administració Local del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya als efectes 
de la inscripció en el Registre dels Ens Locals de Catalunya. 
 
El senyor Roger Bosch, portaveu d’ERC-AM diu que vol puntualitzar que a 
partir d’ara entenen que la convocatòria i la celebració de les reunions serà més 
fluïda 
 
El senyor Picas cedeix la paraula a la senyora Immaculada Constant, presidenta 
del CEINR que diu que sí, que  aquest any ja n’han fet 3. La manca de reunions 
i decisions ha estat per la manca d’aprovació dels Estatuts per part de la 
Generalitat a la qual està adscrita el CEINR. Ha hagut de passar per diferents 
departaments (medi natural, economia.....), ui s’ha allargat excessivament. 
Aprofita per demanar als ajuntaments que passin els estatuts a aprovació el més 
ràpid possible i que ho trametin a la Generalitat i al CEINR perquè d’això en 
depèn l’aportació que reben de la Generalitat. 
 
El senyor Roger Bosch comenta que l’Ajuntament de Ripoll ja ho ha aprovat. 
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9. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE REBUIG ALS 
ATEMPTATS TERRORISTES DE BARCELONA I CAMBRILS I DE 
RECONEIXEMENT A LA TASCA REALITZADA PELS COSSOS POLICIALS 
I D’EMERGÈNCIES 

Els atemptats terroristes comesos a Barcelona i Cambrils el passat 17 d’agost de 2017, 
van provocar la mort de 16 persones i més d’un centenar de ferits i van produir una 
sensació de por i alarma entre la nostra societat. 

La ràpida i eficient intervenció dels cossos de seguretat, Mossos d’Esquadra i Guàrdia 
Urbana, agents de policies locals i dels serveis d’emergències mèdiques, juntament amb 
molts ciutadans anònims va ser cabdal per afrontar els primers moments i la posterior 
detenció i desarticulació dels terroristes causants de l’atac. 

Les mostres de solidaritat i condol van ser nombroses durant els següents dies, així com 
la indignació i el rebuig unànime a la violència, defensada des de qualsevol idea o 
religió. 

El Consell d’Alcaldes, en la seva sessió de data 12 de setembre de 2017, ha dictaminat 
favorablement l’aprovació d’aquesta moció. 

Per tot això, i 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.‐ Expressar el rebuig contundent als atemptats terroristes perpetrats a les 
ciutats de Barcelona i de Cambrils i reivindicats posteriorment per Estat Islàmic. 

SEGON.‐ Condemnar aquests atacs i qualsevol tipus de violència que propaguen l’odi i 
la barbàrie arreu del món i a casa nostra. 

TERCER.- Donar el condol i el suport total a les víctimes i ferits dels atemptats, les 
seves famílies i amics. Sempre estarem al costat de la convivència i la cohesió social. 

QUART.- Agrair i reconèixer la gran tasca realitzada per tots els cossos d’emergències, 
seguretat, prevenció i entitats ciutadanes que, en moments de màxima tensió, van saber 
complir amb la seva feina amb voluntat de servei. Al mateix temps, demanar que la 
policia dels Mossos d’Esquadra s’incorpori, de forma immediata, en les reunions dels 
grups de treball sobre la lluita antiterrorista, liderades per la Interpol, per assegurar la 
més eficient coordinació entre totes les forces i cossos de seguretat de l’Estat. 

CINQUÈ.- Deixar clar que aquests atacs contra la convivència no canviaran la voluntat 
de la nostra societat d’apostar per la llibertat, l’acollida i la tolerància, apostant pels 
valors que potenciïn el respecte a totes les formes de pensar, religions i cultures. 
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SISÈ.- Ratificar la voluntat dels governs locals de continuar treballant per la cohesió 
social de les nostres viles i ciutats. Només així avançarem cap a la convivència i la 
inclusió de la societat. 

El senyor Roger Bosch, portaveu del grup ERC-AM diu que el seu grup s’hi sumem 
amb la mà al cor. Ripoll ha patit una situació de dol molt complexa i demana que des 
del Consell no s’afluixi per poder treballar per la cohesió social. 

 
10.  DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
Es dóna compte dels Decrets dictats per la Presidència que es detallen a continuació: 
 
Decret de 29.05.17 Declarar el projecte de Brigades Joves de l’Ajuntament de 

Camprodon i aprovar les seves bases. 
Decret de 09.06.17 Modificació de l’oferta pública d’ocupació de l’any 2017. 
Decret de 12.06.17 Contracte menor de subministrament de contenidors de selectiva per 

al servei públic de recollida de residus a la comarca del Ripollès. 
 
 
 

Decret de 13.06.17 Incoació de la tramitació de l’expedient de la primera Trobada 
Comarcal de Gent Gran del Ripollès, que serà el dia 29 de juny de 
2017 a la Vall de Núria. 

Decret de 13.06.17 Concedir els ajuts de desplaçament als alumnes que es relacionen. 
Decret de 19.06.17 Contracte menor de subministrament i instal·lació de la climatització 

dels edificis de control de les depuradores de Camprodon i Ribes de 
Freser. 

Decret de 22.06.17 Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer les obligacions 
relatives a les factures agrupades en la relació F/2017/24 d’import 
26.712,07 € i que conté 12 factures, amb càrrec a les diferents 
aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses del pressupost 
vigent. 

Decret de 23.06.17 Sol·licitar a l’Agència de Residus de Catalunya, en el marc de la 
Resolució TES/858/2017, de 19 d’abril, per la qual es fa pública la 
convocatòria de subvencions per a projectes de prevenció i 
preparació per a la reutilització de residus municipals, per dur a 
terme les actuacions consistents en l’elaboració d’un Pla Local de 
Prevenció (PLP) i l’elaboració de l’Estudi de Pagament per 
Generació (PxG) i la seva implantació al municipi de Sant Joan de 
les Abadesses.  

Decret de 27.06.17 Aprovació provisional de la llista d’aspirants d’admesos i exclosos 
en el procés selectiu per a la contractació de 5 joves en el marc del 
projecte de Brigades Joves de l’Ajuntament de Camprodon. 

Decret de 28.06.17 Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer les obligacions 
relatives a les factures agrupades en la relació F/2017/26 d’import 
101.489,87 € i que conté 23 factures, amb càrrec a les diferents 
aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses del pressupost 
vigent. 
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Decret de 03.07.17 Contracte menor de subministrament d’un ordinador portàtil 
destinat als serveis tècnics de la corporació. 

Decret de 05.07.17 Aprovació definitivament de la llista d’aspirants d’admesos i 
exclosos en el procés selectiu per a la contractació de 5 joves en el 
marc del projecte de Brigades Joves de l’Ajuntament de 
Camprodon. 

Decret de 10.07.17 Contractar en règim laboral temporal, el personal que es detalla, per 
portar a terme el projecte de Brigades Joves de l’Ajuntament de 
Camprodon. 

Decret de 12.07.17 Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer les obligacions 
relatives a les factures agrupades en la relació F/2017/28 d’import 
5.957,11 € i que conté 8 factures, amb càrrec a les diferents 
aplicacions pressupostàries de l’estat de les despeses del Pressupost 
vigent.  

Decret de 12.07.17 Designació dels membres del comitè d’experts de la mesa de 
contractació de la licitació del servei de gestió de l’Escola 
Comarcal de Música del Ripollès 

Decret de 12.07.17 Aprovar definitivament la nòmina del mes de juny per un import 
brut de 90.451,43 euros, d’acord amb l’informe emès per la tècnica 
d’administració general de la l’àrea de secretaria de la corporació. 

Decret de 17.07.17 Arxivar sense que calgui cap altre tràmit, l’expedient corresponent 
a la sol·licitud d’ajut de menjador de l’alumne que es relaciona. 

Decret de 17.07.17 Contracte menor d’obres per realitzar actuacions de reparació i 
millora dels col·lectors en alta de l’Edar de Ripoll-Campdevànol, 
concretament al riu Ter, a l’alçada de Can Villaura. 

Decret de 17.07.17 Contracte menor d’obres per realitzar actuacions de reparació i 
millora dels col·lectors en alta de l’Edar de Camprodon, 
concretament a la zona de la unió amb el riu Ritort i creuament 
amb l’escomesa del Pont Nou. 

Decret de 18.07.17 Contracte menor de subministrament d’un cabalímetre a l’edar de 
Planoles i un altre a l’Edar de Setcases.  

Decret de 18.07.17 Contracte privat de l’assegurança d’assistència en viatge dels 
participants de les comarques de França, en el programa 
d’intercanvi Erasmus+. 

Decret de 18.07.17 Contracte privat d’assegurança d’accidents dels participants de les 
comarques de França, en el programa d’intercanvi Erasmus+. 

Decret de 18.07.17 Contracte menor de subministrament d’un ordinador de sobretaula 
destinat a l’àrea de secretaria de la corporació. 
 

Decret de 18.07.17 Contracte menor de servei de contractació d’autobusos serveis 
Erasmus+. 

Decret de 19.07.17 Sol·licitud a la Direcció general d’Administració Local el 
nomenament provisional de la senyora Mireia Grau i Sadurní, per 
ocupar el lloc vacant de secretaria d’aquesta corporació, amb 
efectes de data 19 de juliol de 2017. 

Decret de 19.07.17 Donar per finalitzada la comissió de serveis de la funcionària de 
carrera d’aquesta corporació, senyora Marta Arxé i Llagostera, amb 
efectes de data 19 de juliol de 2017.  

Decret de 20.07.17 Contracte menor de serveis per al manteniment de l’equip 
d’alimentació elèctrica ininterrompuda per a l’equip UPS 
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20.000NX/3 (30´) 
Decret de 20.07.17 Contracte menor de serveis de transport a la demanda 2017/2018 

línies Molló-Camprodon-Ripoll-Vallfogona. 
Decret de 20.07.17 Contracte menor de serveis de transport a la demanda 2017/2018, 

línia Toses-Planoles-Ribes de Freser. 
Decret de 21.07.17 Contracte menor de serveis d’un director de lleure per a les 

activitats del programa d’intercanvi Erasmus+. 
Decret de 24.07.17 Habilitació de la senyora Montserrat Miarons Serra, interventora 

del Consell comarcal del Ripollès, per tal que pugui trametre i 
signar electrònicament tots aquells documents que siguin legalment 
preceptius en matèria de procediments de tutela financera d’aquesta 
corporació, mitjançant l’extranet de les administracions catalanes 

Decret de 25.07.17 Aprovar les bases selectives que han de regir els processos de 
selecció de personal, per a cobrir les places vacants a la plantilla de 
personal funcionari i laboral del consell Comarcal del Ripollès 
incloses a l’oferta pública d’ocupació de 2017, tal i com es 
relaciona en la part expositiva i segons consta a l’expedient.  
 
 
 

Decret de 25.07.17 Aprovació de la tramitació de l’expedient del Plec de clàusules 
administratives particulars i tècniques que regula la contractació 
mitjançant procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, 
del subministrament, instal·lació i programació de dos agitadors 
per al reactor biològic de l’Edar de Sant Joan de les Abadesses. 

Decret de 25.07.17 Aprovació de la tramitació de l’expedient del Plec de clàusules 
administratives i tècniques que regula la contractació mitjançant 
procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, del 
subministrament, instal·lació i programació d’una reixa de fins a 
l’Edar de Ripoll-Campdevànol. 

Decret de 26.07.17 Aprovació de les bases reguladores del procés selectiu per a la 
selecció d’un funcionari interí com a tècnic d’administració 
electrònica d’acord amb la part expositiva d’aquest acord. 

Decret de 26.07.17 Contracte menor d’obres per realitzar actuacions de reubicació dels 
quadres elèctrics de l’Edar de Vall de Núria. 

Decret de 28.07.17 Contracte menor de servei de contractació d’autobusos serveis 
Erasmus+, nou itinerari. 

Decret de 28.07.17 Delegar les funcions que corresponen a la Presidència del Consell 
Comarcal del Ripollès al vicepresident primer, senyor Eudald Picas 
i Mitjavila, als efectes oportuns. 

Decret de 08.08.17 Aprovació de la tramitació de l’expedient del Plec de clàusules 
administratives particulars i Plec de preinscripcions tècniques que 
regulen la contractació mitjançant procediment obert amb diversos 
criteris d’adjudicació del servei d’inserció de publicitat del Consell 
comarcal del Ripollès en mitjans de comunicació. 

Decret de 11.08.17 Proposar el canvi de persona titular i administrador de l’Alberg El 
Negre, localitzat a la carretera de la Ribamala, km.7 del municipi 
d’Ogassa. 

Decret de 11.08.17 Proposar el canvi de persona titular i administrador de la casa de 
colònies Casal de l’Esperança, localitzada al Mas Can Cristo del 



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 

municipi d’Ogassa. 
Decret de 11.08.17 Proposar el canvi de persona titular i administrador de la casa de 

colònies Pare Artigues, localitzada a la crta. N-260, km. 126 del 
municipi de Planoles. 
 
 

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 27.04.2017 Fixar els percentatges imputables estimats en base al temps de 

dedicació del personal de la corporació, adscrit al servei de 
recaptació o altres despeses generals, en el període de 1 de gener 
a 31 de desembre de 2016, d’acord amb el detall que consta a la 
resolució. 
 
 

Resolució de 18.05.2017 Incoar la tramitació de l’expedient de contractació de la 
climatització dels edificis de control de les EDAR’s de 
Camprodon i Ribes de Freser. 

Resolució de 25.05.2017 Incoar la tramitació de l’expedient de transport  a la demanda     
Ruta Toses-Planoles-Ribes de Freser. 

Resolució de 29.05.2017 Requerir a la Sra. Rosa Maria Clusells Adell per al que signi   
tota la documentació en referència a la recollida i identificació 
del gos Llampec. 

Resolució de 08.06.2017 Incoar la tramitació de l’expedient de contractació de les obres de 
reubicació dels quadres elèctrics de la depuradora de Vall de 
Núria. 

Resolució de 09.06.2017 Pròrroga de 6 mesos del contracte de concessió del servei públic 
d’explotació, conservació i manteniment de sistemes de 
sanejament de la comarca del Ripollès. 

Resolució de 09.06.2017 Incoar la tramitació de l’expedient de modificació de 
l’Ordenança fiscal número 13, reguladora de l’ensenyament a 
l’Escola Comarcal de Música del Ripollès. 

Resolució de 09.06.2017 Incoar la tramitació de l’expedient de contractació del servei de 
gestió de l’Escola Comarcal de Música del Ripollès. 

Resolució de 16.06.2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de neteja 
de clavegueram i instal·lacions de sanejament de la 
Urbanització “La Devesa”, a l’Ajuntament de Campelles. 

Resolució de 16.06.2017 Aprovació de la liquidació per la utilització del servei de neteja 
de clavegueram i instal·lacions de sanejament, de la 
Urbanització “La Devesa”, atorgat a l’Ajuntament de 
Campelles. 

Resolució de 16.06.2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de neteja 
de clavegueram i instal·lacions de sanejament del CEE Dr. 
Ramon Surinyach, a l’Ajuntament de Ripoll. 
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Resolució de 16.06.2017  Aprovació de la liquidació per la utilització del servei de neteja 
de clavegueram i instal·lacions de sanejament, del CEE Dr. 
Ramon Surinyach, atorgat a l’Ajuntament de Ripoll. 

Resolució de 19.06.2017 Atorgar a la titular del Mas de les Coromines del municipi de 
Campdevànol, un permís puntual d’abocament d’aigües 
residuals amb camió cisterna. 

Resolució de 19.06.2017 Atorgar a la titular del Mas Torrents del municipi de Ripoll, un  
permís puntual d’abocament d’aigües residuals amb camió 
cisterna. 

Resolució de 20.06.2017 Atorgament d’un permís  per a la utilització del servei de neteja 
de clavegueram al titular de la Casa Nova de la Carola, del 
municipi de Ripoll, i aprovar la liquidació. 

Resolució de 20.06.2017 Atorgament d’un permís  per a la utilització del servei de neteja 
de clavegueram al titular del alberg Pic de l’Àliga, del municipi 
de Queralbs, i aprovar la liquidació. 

Resolució de 20.06.2017 Atorgament d’un permís  per a la utilització del servei de neteja 
de clavegueram a la gestoria Bartrina i Carbó i Associats, SL, 
del municipi de Sant Joan de les Abadesses, i aprovar la 
liquidació. 

Resolució de 20.06.2017 Atorgament d’un permís  per a la utilització del servei de neteja 
de clavegueram  a la Comunitat de Propietaris del C. Indústria, 
32 de Ripoll, i aprovar la liquidació. 

Resolució de 20.06.2017 Ordenar el pagament de la nòmina del mes de juny, amb efectes 
del dia 26 de juny per import de 91.451,43 €. 

Resolució de 20.06.2017 Atorgament d’un permís  per a la utilització del servei de neteja 
de clavegueram  a la comunitat de Propietaris del carrer Josep 
Ma. Pellicer, 16-18 de Ripoll, i aprovar la liquidació. 

Resolució de 20.06.2017 Atorgament d’un permís  per a la utilització del servei de neteja 
de clavegueram  a la comunitat de Propietaris de l’avinguda 
Ripollès, 21 de Ripoll, i aprovar la liquidació. 

Resolució de 22.06.2017 Autoritzar, disposar la despesa i ordenar el pagament de les 
factures contingudes en la relació F/2017/23 d’import 18.402,62 
€ i que conté 40 factures. 

Resolució de 26.06.2017 Incoar l’expedient de contractació per al subministrament dels 
cabalímetres de l’EDAR de Planoles i Setcases. 

Resolució de 27.06.2017 Incoar la tramitació de l’expedient de transport  a la demanda 
Ruta Molló-Camprodon- Ripoll Vallfogona. 

Resolució de 28.06.2017 Atorgament d’un permís  per a la utilització del servei de neteja 
de clavegueram  a la comunitat de Propietaris de la plaça 
Generalitat, 4 de Ripoll, i aprovar la liquidació. 

Resolució de 30.06.2017 Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Gombrèn per a 
l’elaboració de la memòria valorada per a la millora i 
condicionament de camins públics municipals, que ascendeix a 
un total de 517,28 €. 

Resolució de 03.07.2017 Incoar la tramitació de l’expedient de contractació, amb càrrec a 
la partida 2017.23.1601.22799 del pressupost vigent, per 
executar el subministrament, instal·lació i programació d’una 
reixa de fins en una arqueta del pou de bombament de l’aigua 
d’entrada a l’Edar de Ripoll, tal com es detalla a l’informe tècnic 
núm. 053/2017. 
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Resolució de 04.07.2017 Seleccionar el candidat que es relaciona per a portar a terme un 
total de 300 hores de pràctiques curriculars al Consell Comarcal, 
dins de la subàrea d’Ensenyament. 

Resolució de 05.07.2017 Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Planoles per a 
l’elaboració de la memòria valorada per a la millora i 
condicionament de camins públics municipals, que ascendeix a 
un total de 517,28 €. 

Resolució de 05.07.2017 Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament d’Ogassa per a l’elaboració 
de la memòria valorada per a la millora i condicionament de 
camins públics municipals, que ascendeix a un total de 517,28 €. 

Resolució de 06.07.2017 Atorgament d’un permís  per a la utilització del servei de neteja 
de clavegueram  a la comunitat de Propietaris del carrer 
Indústria, 32 de Ripoll, i aprovar la liquidació. 

Resolució de 06.07.2017 Autoritzar el pagament de 1.530 €  a l’Associació Ateneu de la 
Música i les Arts del Ripollès, en concepte d’increment d’hores 
per part del professorat durant el primer trimestre del curs 2016-
2017. 

Resolució de 06.07.2017 Ordenar el pagament de 108,78 € corresponent a la diferència de 
cotització de les quotes de la Seguretat Social dels mesos d’abril 
i maig de 2017. 

Resolució de 10.07.2017 Incoar la tramitació de l’expedient de contractació, amb càrrec a 
la partida 2017.23.1601.22799 del pressupost vigent, per 
executar el subministrament, instal·lació i programació de dos 
agitadors per al reactor biològic de l’Edar de Sant Joan de les 
Abadesses, tal com es detalla a l’informe tècnic núm. 052/2017.  

Resolució de 11.07.2017 Resolució d’atorgament d’un permís puntual d’abocament 
d’aigües residuals amb camió cisterna al representant de l’Hotel 
Coma, del municipi de Setcases. 

Resolució de 11.07.2017 Resolució d’atorgament d’un permís puntual d’abocament 
d’aigües residuals amb camió cisterna al propietari de l’habitatge 
situat a l’avinguda Roc de la Guilla, 2, del municipi de 
Campdevànol. 

Resolució de 11.07.2017 Incoar la tramitació de l’expedient de contractació, amb càrrec a 
la partida pressupostària 2017.11.920.21600, per a la prestació 
del servei de manteniment de l’equip d’alimentació elèctrica 
ininterrompuda per a l’equip UPS 20.000 NX/3 (30´). 

Resolució de 12.07.2017 Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer les obligacions 
relatives a les factures agrupades a la relació F/2017/27 d’import 
26.901,20 € i que conté 41 factures, amb càrrec a les diferents 
aplicacions pressupostàries de l’esta de despeses del Pressupost 
vigent. 

Resolució de 14.07.2017 Acceptació de l’encàrrec de l’Ajuntament de Toses per a 
l’elaboració de la memòria valorada per a la millora i 
condicionament de camins públics municipals, que ascendeix a 
un total de 517,28 €. 

Resolució de 14.07.2017 Incoar la tramitació de l’expedient per al contracte menor dels 
serveis d’autobús, a l’empresa transports Mir per un total de 
1.210€. 
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Resolució de 16.07.2017 Incoar la tramitació de l’expedient de contractació, amb càrrec a 
la partida pressupostària 2017.11.920.62600 “Adquisició 
d’equips informàtics”, per a l’adquisició d’un ordinador portàtil 
amb destinació a l’àrea de secretaria de la corporació. 

Resolució de 16.07.2017 Incoar l’obertura i tramitació de l’expedient de contractació dels 
servei d’inserció de publicitat del Consell Comarcal del Ripollès 
en mitjans de comunicació mitjançant procediment obert amb 
diversos criteris d’adjudicació. 

Resolució de 17.07.2017 Aplicar un increment d’un 1% en les indemnitzacions a percebre 
pels membres del Consell Comarcal que no tinguin dedicació 
exclusiva ni parcial, i en les retribucions del president i el 
vicepresident comarcal. 

Resolució de 17.07.2017 Desestimar la petició formulada per la senyora I. Inga Drake, 
pels motius exposats. 

Resolució de 21.07.2017 Dipositar 150€ a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, en 
concepte de fiança per al lloguer de l’espai de l’Escorxador del 
municipi, on es realitzarà l’activitat de la cloenda de l’Erasmus+, 
el dia 28 de juliol. 

Resolució de 21.07.2017 Ordenar el pagament de la nòmina del mes de juliol, amb efectes 
del dia 25 de juliol per import de 55.247,97 euros. 

Resolució de 26.07.2017 Procedir a satisfer l’import de 300 € a justificar, a la tècnica de 
joventut Clàudia Basaganya (DNI 43633442G) 

Resolució de 26.07.2017 Atorgament d’un permís  d’abocament d’aigües residuals a la 
depuradora de Ripoll-Campdevànol a l’empresa Plan Tape 
Altea, SL. 

Resolució de 26.07.2017 Reduir l’import de la factura per a la redacció de la memòria 
valorada per a la millora i condicionament de camins públics 
municipals de Planoles, essent l’import final 435,60€. (360,00€+ 
75,60€ d’IVA) 

Resolució de 26.07.2017 Reduir l’import de la factura per a la redacció de la memòria 
valorada per a la millora i condicionament de camins públics 
municipals de Molló, essent l’import final 326,70€. (270,00€+ 
56,70€ d’IVA) 

Resolució de 26.07.2017 Reduir l’import de la factura per a la redacció de la memòria 
valorada per a la millora i condicionament de camins públics 
municipals de Toses, essent l’import final 435,60€. (360,00€+ 
75,60€ d’IVA) 

Resolució de 26.07.2017 Reduir l’import de la factura per a la redacció de la memòria 
valorada per a la millora i condicionament de camins públics 
municipals de Gombrèn, essent l’import final 435,60€. 
(360,00€+ 75,60€ d’IVA) 

Resolució de 26.07.2017 Acceptació de l’encàrrec de l’Ajuntament de Setcases per a 
l’elaboració de la memòria valorada per a la millora i 
condicionament de camins públics municipals, que ascendeix a 
un total de 326,70 €. 

Resolució de 26.07.2017 Reduir l’import de la factura per a la redacció de la memòria 
valorada per a la millora i condicionament de camins públics 
municipals de d’Ogassa, essent l’import final 326,70€. 
(270,00€+ 56,70€ d’IVA) 
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Resolució de 28.07.2017 Encomanar la incoació de l’expedient de contractació del servei 
d’autobusos del servei ERASMUS+, nou itinerari. 

Resolució de 28.07.2017 Incoar la tramitació de l’expedient de contractació, amb càrrec a 
la partida 2017.23.1601.22799, del pressupost vigent, per 
executar el subministrament, instal·lació i programació, els 
equips i caseta de serveis per millorar el desbast de l’Edar de 
Nevà, tal com es detalla a l’informe tècnic  núm. 075/2017. 
 

 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
12. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE CONSELL DE GOVERN 
CORRESPONENTS A LES SESSIONS CELEBRADES ELS DIES 4 I 18 
DE JULIOL DE 2017  
 
Es dóna compte de les actes de Consell de Govern números 13 i 14 
corresponents a les sessions celebrades en dates 4 i 18 de juliol. 
 
 
13. PRECS I PREGUNTES 
 
No n’hi ha. 
 
 
14. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
El president, en cas d’urgència, pot proposar la inclusió en l'ordre del dia 
d'altres assumptes a tractar, sempre i quan el plenari ho acordi per majoria 
absoluta, segons preveu l'art. 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, 
pel qual s'aprova  el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya. 
  
En conseqüència, amb caràcter previ al debat i votació de la proposta, se sotmet 
a votació del Ple la urgència de la proposta  per sol·licitar a XALOC la cobertura 
urgent de la plaça de la persona que presta el servei d’intervenció dels municipis de 
Gombrèn, Campelles, Vallfogona de Ripollès i Ogassa, més la Mancomunitat de la Vall 
de Camprodon, mentre estigui de baixa,. 
 
La urgència de la incorporació d’aquest punt ve motivada per la difícil situació 
d’aquests municipis que no disposen, des de fa mesos, dels serveis essencials de 
la intervenció. 
 
Sotmesa a votació la urgència de la inclusió d’aquest punt en l’ordre del dia, 
s’aprova per unanimitat dels membres assistents. 
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14. 1. MOCIÓ PER RECLAMAR A XALOC LA COBERTURA URGENT DE LA 
BAIXA LABORAL D’UNA DE LES PERSONES QUE RPESTA EL SERVEI A LA 
COMARCA 
 
En la darrera sessió del Consell d’alcaldes i alcaldesses de la comarca del Ripollès, que es 
va celebrar el dia 12 de setembre de 2017, i arrel de l’aprovació del conveni entre la Xarxa 
Local de Municipis Gironins (XALOC) i el Consell Comarcal del Ripollès per a la 
cooperació en matèria d’assistència juridicoadministrativa i economicofinancera dels 
municipis del Ripollès, diversos alcaldes van manifestar el seu descontentament amb la 
prestació del servei d’intervenció per la baixa laboral d’una de les persones que conforma 
dit servei i que no ha estat substituïda. 
 
Aquesta baixa afecta els municipis de Gombrèn, Campelles, Vallfogona de Ripollès i 
Ogassa, més la Mancomunitat de la Vall de Camprodon que, des de fa mesos no disposen 
del servei d’intervenció.   
 
És evident que aquesta situació constitueix un incompliment greu del conveni subscrit i, a 
més, provoca una indefensió total als ajuntaments afectats, ja que no podran donar 
compliment als requeriments legals en aquesta matèria, amb les greus conseqüències que 
aquest fet els pot comportar. 
 
El Consell d’alcaldes i alcaldesses de la comarca del Ripollès va acordar per unanimitat, 
sol·licitar a XALOC la cobertura urgent d’aquesta plaça, mentre el titular estigui de baixa. 
 
Per tot l’exposat, el Ple del Consell Comarcal del  Ripollès, per unanimitat dels membres 
assistents, adopta els acords següents: 
 
Primer.- Sol·licitar a XALOC la cobertura urgent de la plaça de la persona que presta el 
servei d’intervenció dels municipis de Gombrèn, Campelles, Vallfogona de Ripollès i 
Ogassa, més la Mancomunitat de la Vall de Camprodon, mentre estigui de baixa. 
 
Segon.- Traslladar a XALOC la necessitat de preveure i cobrir amb rapidesa les 
substitucions del personal que presti el servei d’assistència juridicoadministrativa i 
economicofinancera als municipis de la comarca del Ripollès, a fi que aquestes 
corporacions no quedin desateses en el compliment de funcions legalment necessàries i 
essencials per a la gestió diària d’aquestes corporacions.  
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a tots els municipis de la comarca als quals presta el servei 
XALOC. 
 
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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