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ACTA DEL PLE. SESSIÓ NÚMERO 02/2017 
 
Lloc: Sala Gonçal Cutrina del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts, 21 de març de 2017 
Hora d’inici:  20.05 hores 
Hora d’acabament: 21.10  hores 
Règim de sessió: Ordinària 
 
 
Assistents: President: • Sr. Joan Manso i Bosoms 
   
 Vicepresidents: • Sr. Eudald Picas i Mitjavila 
  • Sra. Immaculada Constans i Ruiz  
  • Sr. Josep Coma i Guitart  
   
 Consellers: • Sr. Joan Albamonte i Ventayol 
  • Sr. Josep Estragués i Bonada 
  • Sra. Mònica Bonsoms Pastoret 
  • Sr. Dolors Cambras i Saqués 
  • Sr. Enric Gràcia i Barba 
  • Sr. Sergi Albrich i Viñas 
  • Sr. Roger Bosch i Capdevila 

• Sr. Josep Tremps i Bosch 
  • Sr. Joan Dordas i Riu  
  • Sr. Luis López i Lafuente 
  • Sra. Anna Belén Avilés i Ramos 

• Sra. Mariona Baraldés i Cabarrocas 
 

 

   
 Gerent: • Sr. Jordi Moner i Caner 
   
 Secretària 

accidental: 
• Sra. Marta Arxé i Llagostera 
 

  
Interventora:            

 
• Sra. Monterrat Miarons i  Serra 

 
 

Excusen la seva absència: • Sr. Miquel Rovira i Comas 
• Sr. Jordi Batchelli i Aulinas 
• Sr. Jordi Caparrós i Marcé 

   
   
   
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. 
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Presidència 

2. Despatx oficial. 
 

2.1 Recull d’actes i reunions de Presidència. 
2.2 Recull d’actes i reunions de Vicepresidència quarta. 

 
Dictàmens de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió 

 
3. Proposta d’aprovació de la liquidació definitiva dels costos i rendiments dels 

serveis públics per al manteniment de l’abocador controlat Ripollès-3, del 
tractament de deixalles i de la recollida de residus sòlids municipals i altres 
prestacions, exercici 2016. 

4. Proposta de ratificació de l’aprovació del conveni de col·laboració entre 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
d’Ensenyament i el Consell Comarcal del Ripollès, relatiu a la delegació de 
competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei de 
menjador. 

5. Proposta d’aprovació de les Bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts de 
menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyament obligatori i de segon cicle 
d’educació infantil de la comarca del Ripollès, per al curs 2017-2018. 

6. Proposta de modificació del Conveni de delegació de competències per a la 
prestació del servei de recollida de gossos abandonats a la comarca del Ripollès. 

7. Proposta d’aprovació de la delegació de competències de gestió, liquidació i 
recaptació de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 
de l’Ajuntament d’Ogassa. 

8. Proposta d’aprovació del Conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès, el 
Consorci de Recaptació Cerdanya-Ripollès i l’Ajuntament d’Ogassa, per al 
finançament de la prestació dels serveis que l’Ajuntament d’Ogassa té delegats al 
Consell Comarcal del Ripollès. 

9. Proposta de reconeixement de comptabilitat per al desenvolupament d’activitats 
privades d’un treballador. 

10. Donar compte del 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 a l’Ordre HAP/2015/2012, corresponents 
al 4t trimestre de 2016. 

11. Donar compte de l’informe de presidència relatiu al nombre de llocs de treball de 
personal eventual del Consell Comarcal del Ripollès, corresponent al 4t trimestre 
de 2016. 

12. Proposta d’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum. 
13. Proposta de suport a la declaració institucional de la Generalitat de Catalunya sobre 

la reforma horària. 
14. Proposta de sol·licitud de millora del servei d’autobús de Barcelona als municipis 

de la comarca del Ripollès. 
15. Proposta d’aprovació de la moció de suport al sector agrari català. 
16. Proposta d’adhesió a la sol·licitud d’atorgament de la Creu de Sant Jordi al Cercle 

Filatèlic i Numismàtic de Ripoll. 
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Control de l’Acció de Govern 

 
17.   Donar compte dels decrets de Presidència. 
18.   Donar compte de les resolucions de Gerència. 
19.   Donar Compte de les actes de Consell de Govern corresponents a les sessions  
        celebrades entre els dies 10 de gener al 21 de febrer de 2017.  
20.   Mocions d’urgència. 
21.   Precs i preguntes. 
 
 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 

Per unanimitat dels membres assistents, s’aprova la proposta d’acta de la sessió de data 
17 de gener de 2017, sense cap esmena. 
 
 
2. DESPATX OFICIAL 
 
2.1 RECULL DE REUNIONS I ACTES DE LA PRESIDÈNCIA 
 
25/01/2017 A l’Hospital de Campdevànol – Hospital Comarcal del Ripollès, reunió 

del patronat del mateix ens. 
31/01/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb el senyor Bartomeu 

Comte, representant del sindicat Comissions Obreres. 
31/01/2017 A Ripoll, reunió de la junta directiva de l’associació Leader Ripollès Ges 

Bisaura. 
31/01/2017 A Ripoll, assemblea de l’associació Leader Ripollès Ges Bisaura. 
03/02/2017 Al Teatre Comtal de Ripoll, intervenció a la gala de lliurament dels 

Premis Ripollès Líders 2016. 
07/02/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb el senyor Joan Vilalta, 

president de l’Associació Transpirinenca i delegat de la Cambra de 
Comerç de Girona, i amb el senyor Josep Pascal, gerent de la Unió 
Intersectorial i Empresarial del Ripollès. 

07/02/2017 Reunió amb la senyora Rosa Serra, de la publicació El 9 Nou. 
08/02/2017 A Ripoll, reunió de la comissió de seguiment de l’Arxiu Comarcal del 

Ripollès. 
08/02/2017 A Campdevànol, reunió amb el senyor Frederic Martínez. 
08/02/2017 A la Diputació de Girona, reunió per tractar afers relacionats amb el 

Consorci de l’Alta Garrotxa amb els Il·lustríssims Senyors Pere Vila, 
president de la Diputació de Girona; Joan Espona, president del Consell 
Comarcal de la Garrotxa; Ferran Roquer, president del Consell Comarcal 
de l'Alt Empordà; i el senyor Ferra Miralles, director general de 
Polítiques Ambientals i Medi Natural, de la Generalitat de Catalunya. 

08/02/2017 A l’Hospital de Campdevànol – Hospital Comarcal del Ripollès, reunió 
del patronat del mateix ens. 

09/02/2017 A l’Ajuntament de Ripoll, reunió del Consorci del Ter. 
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13/02/2017 A Ripoll, participació al programa de televisió El Magazín, de Televisió 

del Ripollès, en referència a les polítiques de pobresa energètica, 
conjuntament amb la senyora Elisabet Ortega, directora del Consorci de 
Benestar Social del Ripollès. 

14/02/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb el senyor Josep Maria 
Vergés, president de PIMEC Comerç Girona, i la senyora Marta Julià, 
directora del mateix organisme. 

14/02/20107 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb representants de l’equip 
de gestió de l’Escola Comarcal de Música del Ripollès. 

14/02/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb l’Il·lustríssim Senyor 
Josep Tremps, alcalde d’Ogassa. 

14/02/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió de la comissió consultiva 
d’accés motoritzat al medi natural. 

18/02/2017 Als Alabaus (terme municipal de Toses), participació a l’acte de 
lliurament de premis de la copa del món IPC Para-Snowboard. 

19/02/2017 A Campdevànol, participació a la Trobada comarcal de delegats de 
l’Associació de Donats de Sang. 

19/02/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb el senyor Jordi Miró, 
director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, i el seu cap 
de servei, Jordi Puit. 

21/02/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió de la comissió de seguiment de 
l’Escola Comarcal de Música del Ripollès 

23/02/207 A Setcases, presentació del projecte FEDER Els Pirineus més autèntics, 
amb l’Honorable Senyora Meritxell Borràs, consellera de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya; i 
l’Il·lustríssim Senyor Carlos Fernández, alcalde de Setcases. 

25/02/2017 A l’Ajuntament de Ribes de Freser, reunió amb l’Honorable Senyor Santi 
Vila, conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i l’Il·lustríssim 
Senyor Marc Prat, alcalde de Ribes de Freser. 

01/03/2017 A Sant Joan de les Abadesses, entrevista al magazín matinal de 
l’emissora La Veu de Sant Joan. 

02/03/2017 A Campdevànol, reunió amb el Senyor Gerard Soler, director tècnic de 
l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, i Ermen Llobet, CEO de 
Mas VinyolesVenture Factory. 

06/03/2017 A l’Ajuntament de Ripoll, reunió amb els Il·lustríssims Senyors Jordi 
Munell, alcalde de Ripoll; Ramon Roqué, alcalde de Sant Joan de les 
Abadesses; i Joan Roca, president del Consell Comarcal d’Osona, a més 
dels senyors Josep Puigneró, secretari de Telecomunicacions, 
Ciberseguretat i Societat Digital; i Joan Cervera, de Xarxa Oberta de 
Catalunya; per tractar l’arribada i el desplegament al Ripollès de la xarxa 
pública de fibra òptica. 

06/03/2017 A Ripoll, participació al Magazín, de Televisió del Ripollès, en relació al 
projecte Els Pirineus més autèntics. 

07/03/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb el senyor Josep Sagués. 
07/03/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb els doctors Joan Grané, 

Antoni Anglada i Antonio Radovan de l'Hospital de Campvdevànol – 
Hospital Comarcal del Ripollès. 

07/03/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb el senyor Lluís Planas, de 
l’alberg rural El Negre, d’Ogassa. 



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 

 
07/03/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb el senyor Robert Dalmases 
08/03/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb el senyor Gerard Soler, 

director tècnic de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès. 
08/03/2017 A l’Ajuntament de Vilallonga de Ter, reunió amb els/les Il·lustríssims/es 

Senyors/es Mònica Bonsoms, alcaldessa de Vilallonga de Ter; Josep 
Tremps, alcalde d’Ogassa; Xavier Sala, alcalde de Camprodon; Dolors 
Cambras, alcaldessa de Sant Pau de Segúries; i Ramon Roquer, alcalde 
de Sant Joan de les Abadesses, a més d’altres representants d’aquests i 
altres ajuntaments, i la directora dels serveis territorials d’Agricultura i 
Ramaderia a Girona de la Generalitat de Catalunya, per tractar el focus 
de grip aviària a la comarca. 

10/03/2017 A l’Aula d’Hostaleria del Ripollès, assemblea de l’associació Leader 
Ripollès Ges Bisaura. 

11/03/2017 A Ripoll, participació als actes de commemoració del Dia del voluntariat 
de Protecció Civil, organitzats per la direcció general de Protecció Civil, 
del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 

14/03/2017 A Ripoll, inauguració del III Saló de l’Ensenyament del Ripollès i I Saló 
de l’Ocupació del Ripollès. 

16/03/2017 A Ripoll, visita a l’Escola Comarcal de Música del Ripollès. 
21/03/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió de treball del projecte Els 

Pirineus Més Autèntics, amb representants dels ajuntaments de Ripoll, 
Camprodon, Sant Joan de les Abadesses, Ribes de Freser i Setcases, a 
més de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès i la Mancomunitat 
de la Vall de Camprodon. 

 
El Ple en queda assabentat. 
 
2.2 RECULL DE REUNIONS I ACTES DE LA VICEPRESIDÈNCIA QUARTA 
 
20/01/2017 A Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà), reunió del Consell 

General de Muntanya. 
24/01/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió referent al Pla del foment del 

turisme amb els consellers Jordi Caparrós i Luis López, i Gerard Soler, 
director tècnic de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès 

25/01/2017 A l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, amb el gerent, secretària, 
interventora i cap d’Àrea de Cooperació Municipal i Modernització de 
l’Administració, per conèixer el gestor d’expedients electrònic. 

27/01/2017 A Fornells de la Selva (Gironès), a la jornada de Governs Locals, del 
Departament de Governació, Administracions públiques i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya, per parlar del futur del món local català.   

30/01/2017 A Rià (Conflent), reunió del comitè d’enllaç de l’agermanament Ripollès 
Conflent. 

01/02/2017 Al Consell Comarcal d’Osona, reunió de l’associació de Rutes del 
Romànic. 

03/02/2017 Al Teatre Comtal de Ripoll, assistència a la gala de lliurament dels Premis 
Ripollès Líders 2016. 

04/02/2017 A Queralbs, participació a la presentació del volum IBIX9 Annals 2014-
15 del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès. 
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06/02/2017 A Sant Joan de les Abadesses, participació al magazín matinal de 

l’emissora La Veu de Sant Joan. 
09/02/2017 A l’Ajuntament de Ripoll, reunió del Consorci del Ter. 
07/02/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb representants de la 

Federació de Persones Sordes de Catalunya i de l’Associació de Persones 
Sordes del Ripollès. 

21/02/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb representants de la junta 
del Cercle Filatèlic i Numismàtic de Ripoll. 

25/02/2017 A Ribes de Freser, reunió amb l’Honorable Senyor Santi Vila, conseller 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i l’Il·lustríssim Senyor Marc 
Prat, alcalde de Ribes de Freser. 

28/02/2017 A Barcelona, amb el tinent d’alcalde de Camprodon, Sr. Jordi Batchelli, 
per parlar de les al·legacions del projecte FEDER Els Pirineus més 
autèntics, amb el Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 

07/03/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb el senyor Carles Ferrer, 
del Consorci Administració Oberta de Catalunya. 

09/03/2017 A Ripoll, assistència a la jornada d’anàlisi i potencialitats dels esports de 
muntanya i les activitats de natura al Ripollès, organitzada per l’Agència 
de Desenvolupament del Ripollès. 

14/03/2017 A Ripoll, inauguració del III Saló de l’Ensenyament del Ripollès i I Saló 
de l’Ocupació del Ripollès. 

 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
3. PROSPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DELS 
COSTOS I DELS RENDIMENTS DELS SERVEIS PÚBLICS PER AL 
MANTENIMENT DE L’ABOCADOR CONTROLAT RIPOLLÈS-3, DEL 
TRACTAMENT DE DEIXALLES I DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS 
MUNICIPALS I ALTRES PRESTACIONS, EXERCICI 2016 
 
El Consell Comarcal del Ripollès presta el servei de recollida i transport als gestors 
autoritzats dels residus municipals de la comarca, per delegació efectuada pels 
ajuntaments.  
 
El Ple del Consell Comarcal del Ripollès en la seva sessió de data 9 de març de 2004, 
va acordar dissoldre la Comissió Mixta de Seguiment i Control de les competències 
delegades en matèria de residus i va atorgar al Consell d’Alcaldes les competències que 
tenia en aquesta matèria. Entre aquestes competències hi ha la de formular un dictamen 
previ vinculant sobre els estudis de costos del servei de residus i les propostes de 
repartiment. 
 
Així mateix, l’article 9.2 del Reglament regulador del Consell d’Alcaldes preveu que els 
dictàmens previs de les resolucions sobre l’exercici de competències delegades o 
facultats atribuïdes pels municipis seran vinculants pel ple del Consell Comarcal del 
Ripollès en els termes de la delegació efectuada. 
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En data 14 de març de 2017, el Consell d’Alcaldes ha emès dictamen previ favorable a 
la liquidació definitiva dels costos i rendiments dels serveis públics per al manteniment 
de l’abocador controlat Ripollès-3, del tractament de deixalles i de la recollida de residus 
sòlids municipals i altres prestacions, corresponents a l'exercici 2016.  Aquesta 
liquidació definitiva es basa en l’informe emès en data 28 de febrer de 2017 i que es 
resumeix en les següents dades: 
 
I.- Les despeses i els ingressos totals que s’han realitzat durant l’exercici 2016, 
imputables a cada municipi, són els següents: 
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CAMPDEVÀNOL 12.342,79 100.830,04 -43.217,13 57.612,91 181.125,13 9.068,41 260.149,24 

CAMPELLES 1.044,82 5.679,74 -1.379,97 4.299,77 13.036,80 572,67 18.954,06 

CAMPRODON 13.310,67 87.223,36 -32.206,41 55.016,96 191.386,75 8.188,34 267.902,72 

GOMBRÈN 1.163,21 5.753,49 -2.742,68 3.010,81 11.604,03 496,47 16.274,53 

LES LLOSSES 630,49 5.375,75 -1.278,23 4.097,52 12.776,87 546,65 18.051,52 

LLANARS 2.332,39 18.442,93 -5.850,51 12.592,42 41.109,36 1.758,83 57.793,01 

MOLLÓ 1.923,93 10.486,55 -4.237,24 6.249,31 20.866,65 938,92 29.978,81 

OGASSA 923,49 8.289,59 -1.432,71 6.856,87 18.847,25 806,37 27.433,98 

PARDINES 429,19 4.942,96 -1.907,22 3.035,74 10.874,11 465,24 14.804,28 

PLANOLES 2.803,03 17.978,91 -5.331,94 12.646,97 39.404,88 1.685,91 56.540,79 

QUERALBS 1.432,56 11.014,41 -2.079,49 8.934,93 24.940,76 1.170,88 36.479,12 

RIBES DE FRESER 11.996,51 70.752,42 -23.464,60 47.287,82 151.680,68 6.400,68 217.365,69 

RIPOLL 43.922,02 277.285,99 -89.097,55 188.188,44 625.708,93 26.690,50 884.509,89 

S. JOAN ABADESSES 14.101,01 59.643,80 -76.640,89 -16.997,09 204.510,30 3.123,73 204.737,94 

SANT PAU  3.519,36 25.311,41 -10.217,27 15.094,15 50.798,17 2.173,36 71.585,04 

SETCASES 2.184,37 12.242,19 -1.962,53 10.279,66 29.220,84 1.250,19 42.935,07 

TOSES 950,08 5.502,99 -1.514,19 3.988,80 12.996,91 556,06 18.491,85 

VALLFOGONA  757,78 4.742,39 -2.999,87 1.742,52 6.959,63 404,97 9.864,90 

VILALLONGA  2.628,42 20.281,83 -3.637,37 16.644,46 45.191,02 2.040,10 66.504,01 

TOTALS.......................... 118.396,15 751.780,68 
-

311.197,81 
440.582,86 1.693.038,84 68.338,28 2.320.356,45 
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II.- Les aportacions que es preveu que hauran de fer els ajuntaments resultants de la 
liquidació 2016 són les següents: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 la liquidació definitiva dels costos i rendiments dels serveis públics 
per al manteniment de l’abocador controlat Ripollès-3, del tractament de deixalles i de 
la recollida de residus sòlids municipals i altres prestacions, exercici 2016, en base al 
dictamen previ favorable i vinculant acordat pel Consell d’alcaldes en la seva sessió de 
data 14 de març de 2017. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a la intervenció als efectes oportuns. 

MUNICIPI 
TOTALS 

2016 
RD            

2016 

DIFERÈNCIA 
COST REAL 
I PREVISIÓ 

CAMPDEVÀNOL 260.149,24 278.081,75 -17.932,52 

CAMPELLES 18.954,06 13.956,03 4.998,03 

CAMPRODON 267.902,72 264.982,07 2.920,65 

GOMBRÈN 16.274,53 16.601,99 -327,46 

LES LLOSSES 18.051,52 17.738,66 312,87 

LLANARS 57.793,01 57.239,31 553,70 

MOLLÓ 29.978,81 32.317,45 -2.338,65 

OGASSA 27.433,98 21.914,99 5.519,00 

PARDINES 14.804,28 11.988,50 2.815,78 

PLANOLES 56.540,79 49.610,66 6.930,13 

QUERALBS 36.479,12 26.881,13 9.597,99 

RIBES DE FRESER 217.365,69 215.619,84 1.745,85 

RIPOLL 884.509,89 922.958,46 -38.448,57 

S. JOAN ABADESSES 204.737,94 229.711,11 -24.973,17 

SANT PAU  71.585,04 67.034,63 4.550,41 

SETCASES 42.935,07 43.463,64 -528,57 

TOSES 18.491,85 15.316,04 3.175,81 

VALLFOGONA  9.864,90 16.633,47 -6.768,57 

VILALLONGA  66.504,01 64.790,99 1.713,02 

TOTALS.......................... 2.320.356,45 2.366.840,72 -46.484,28 
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La consellera senyora Anna Belén Avilés demana si és possible fer un estudi econòmic 
de fer unes basses per tractar els lixiviats, ja que sembla que es podria fer des d’aquí. 
 
El president senyor Joan Manso explica que s’estan estudiant possibles actuacions, s’hi 
està treballant, hem de veure com ho finançarem. Li diu que pren nota de la seva 
consideració. 
 

4. RATIFICACIÓ DE L’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 
MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT, I EL CONSELL 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS RELATIU A LA DELEGACIÓ DE 
COMPETÈNCIES QUANT A LA GESTIÓ DEL SERVEI ESCOLAR DE 
TRANSPORT I DEL SERVEI ESCOLAR DE MENJADOR 
 
 
Antecedents de fet: 
 
El Consell de Govern, en la seva sessió de data 17 de maig de 2016 va aprovar el 
Conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya  i el Consell Comarcal del Ripollès, relatiu a la delegació de competències 
quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador. Aquest 
conveni fou subscrit per ambdues parts en data 6 de juny de 2016. 
 
 
Fonaments de Dret: 
 
I.- El Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat per Decret 
Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, disposa a l’article 25.1 que correspon a la comarca 
l'exercici de les competències que li deleguin o li encarreguin de gestionar, entre d'altres, 
l'Administració de la Generalitat, i que les delegacions o els encàrrecs han d'anar 
acompanyats de la transferència dels recursos necessaris pera exercir-los. 
 
La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, preveu a l'article 159.5 que els Consells 
Comarcals poden assumir la gestió dels serveis de transport, dels serveis de menjador 
escolar i d'altres serveis escolars, d'acord amb el que s'estableixi per reglament. 
 
L'article 6 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, estableix que les 
administracions públiques, a fi de facilitar l'accés en condicions d'equitat als serveis 
escolars de menjador i transport durant els ensenyaments obligatoris i en els 
ensenyaments declarats gratuïts, han d'oferir ajuts als alumnes que visquin en poblacions 
sense escola, en nuclis de població allunyats o en zones rurals, als alumnes amb 
discapacitats i als alumnes amb necessitats educatives especifiques reconegudes. Els 
ajuts poden cobrir totalment o parcialment la despesa, atenent la naturalesa del 
desplaçament i el nivell de renda de les famílies. 
 
El Decret 219/1989, d'1 d'agost, estableix la delegació de determinades competències de 
la Generalitat a les comarques en matèria d'ensenyament. L'article 8 estableix que 
l'assignació a cada comarca dels recursos econòmics, materials i personals serà objecte 
de conveni individualitzat entre Generalitat de Catalunya i la corresponent comarca. 
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D'acord amb aquestes previsions, el Decret 160/1996, de 14 de maig, regula el servei 
escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament 
d'Ensenyament, i el Decret 161/1996, de 14 de maig, regula el servei escolar de transport 
per tal de facilitar el desplaçament de l'alumnat en l'educació obligatòria. 
 
En data 12 de setembre de 1996 es va fer efectiva aquesta delegació mitjançant la 
signatura d'un primer conveni de col·laboració entre ambdues institucions, després del 
qual s'han subscrit d'altres, fins arribar al subscrit en data 16 de juny de 2014 que tenia 
vigència fins el 31 de desembre de 2017. 
 
El Departament d’Ensenyament va consensuar amb els Consells Comarcals un nou 
model de finançament dels serveis que tenen delegats mitjançant un nou conveni de 
delegació de competències. 
 
II. L’article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,  de Règim Jurídic del Sector 
Públic, preveu que les delegacions s’han de publicar en el butlletí oficial de la 
província. 
 
III. Per a l’adopció de l’acord, al tractar-se d’un conveni en virtut del qual es 
deleguen competències entre administracions públiques, es requereix la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la corporació, en aplicació de l’article  
114 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i del règim local de Catalunya, en concordança amb l’article 
47.2 h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local . 
 
IV. 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, en la seva sessió de data 14 de març de 2017 ha emès 
dictamen previ favorable a la proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
d’Ensenyament i el Consell Comarcal del Ripollès relatiu a la delegació de competències 
quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador. 
 
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’acord adoptat pel Consell de Govern en la seva sessió de data 17 de 
maig de 2016, pel qual es va aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i el Consell 
Comarcal del Ripollès relatiu a la delegació de competències quant a la gestió del servei 
escolar de transport i del servei escolar de menjador, el qual és del contingut literal 
següent:  
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT, I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS RELATIU A LA 
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES QUANT A LA GESTIÓ DEL SERVEI ESCOLAR 
DE TRANSPORT I DEL SERVEI ESCOLAR DE MENJADOR 
 
Barcelona, 
 
REUNITS: 
 
D'una part, l'Hble. Sra. Meritxell Ruiz i lsern, consellera del Departament 
d'Ensenyament, nomenada pel Decret 3/2016, de 13 de gener (DOGC núm. 7037, de 14 
de gener de 2016), i actuant en l'exercici de les atribucions que li confereix l'article 12 
de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i regim jurídic de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
I de l'altra, pel Consell Comarcal del Ripolles, amb P6700004B, l'll·lm. Sr. Joan Manso 
Bosoms, president! del Consell Comarcal, fent ús de les facultats que li són reconegudes 
mitjantçant l'article 13 del Text refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que actua de conformitat amb 
l'acord del Ple del Consell Comarcal del Ripolles o d'acord amb el Decret de 
Presidència de data................   En aquest darrer cas, el Decret de Presidència, haurà 
de ser ratificat pel Ple del Consell Comarcal. 
 
En ús de les seves atribucions, ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat 
legal suficient per formalitzar aquest conveni. 
 
Exposen: 
 
El Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, disposa a l'article 25.1 que correspon a la 
comarca l'exercici de les competències que li deleguin o li encarreguin de gestionar, 
entre d'altres, l'Administració de la Generalitat, i que les delegacions o els encàrrecs 
han d'anar acompanyats de la transferència dels recursos necessaris pera exercir-los. 
 
La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, preveu a l'article 159.5 que els Consells 
Comarcals poden assumir la gestió dels serveis de transport, dels serveis de menjador 
escolar i d'altres serveis escolars, d'acord amb el que s'estableixi per reglament. 
 
L'article 6 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, estableix que les 
administracions públiques, a fi de facilitar l'accés en condicions d'equitat als serveis 
escolars de menjador i transport durant els ensenyaments obligatoris i en els 
ensenyaments declarats gratuïts, han d'oferir ajuts als alumnes que visquin en 
poblacions sense escola, en nuclis de població allunyats o en zones rurals, als alumnes 
amb discapacitats i als alumnes amb necessitats educatives especifiques reconegudes. 
Els ajuts poden cobrir totalment o parcialment la despesa, atenent la naturalesa del 
desplaçament i el nivell de renda de les famílies. 
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El Decret 219/1989, d'1 d'agost, estableix la delegació de determinades competències 
de la Generalitat a les comarques en matèria d'ensenyament. L'article 8 estableix que 
l'assignació a cada comarca dels recursos econòmics, materials i personals serà objecte 
de conveni individualitzat entre Generalitat de Catalunya i la corresponent comarca. 
 
D'acord amb aquestes previsions, el Decret 160/1996, de 14 de maig, regula el servei 
escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament 
d'Ensenyament, i el Decret 161/1996, de 14 de maig, regula el servei escolar de 
transport per tal de facilitar el desplaçament de l'alumnat en l'educació obligatòria. 
 
En data 12 de setembre de 1996 es va fer efectiva aquesta delegació mitjançant la 
signatura d'un primer conveni de col·laboració entre ambdues institucions, després del 
qual s'han subscrit d'altres, fins arribar a l'actual de data 16 de juny de 2014 que té 
vigència fins el 31 de desembre de 2017. 
 
Atès que s'ha consensual amb els Consells Comarcals un nou model de finançament 
dels serveis que tenen delegats mitjançant aquest conveni, és convenient la redacció 
d'un nou conveni de delegació de competències. 
 
Per tot això, ambdues parts reconeixent-se mútua capacitat per actuar, acorden 
formalitzar aquest conveni d'acord amb les següents 
 
Clàusules: 
 
Primera  
Delegació de competències en matèria d'ensenyament  
 
El Consell Comarcal del Ripollès assumeix en el seu àmbit territorial, la competència 
delegada pel Departament d'Ensenyament de la gestió del servei escolar de transport, 
així com deis ajuts individuals per desplaçament d'acord amb la normativa vigent, en 
els termes establerts en aquest conveni, en els supòsits següents: 
a) Servei escolar de transport de caràcter preceptiu a l'alumnat d'educació obligatòria, 
quan concorri alguna de les circumstàncies previstes en la normativa vigent 
b)Servei escolar de transport escolar no obligatori 
c)Ajuts individuals de desplaçament 
 
Així mateix el Consell Comarcal del Ripollès assumeix en el seu àmbit territorial, la 
competència delegada pel Departament d'Ensenyament de la gestió del servei escolar 
de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d'Ensenyament, 
així com dels ajuts individuals, d'acord amb la normativa vigent, i en els supòsits 
següents: 
a)Servei escolar de menjador de caràcter preceptiu 
b)Servei escolar de menjador amb caràcter opcional 
c)Ajuts individuals de menjador per raons socioeconòmiques i geogràfiques de 
l'alumnat 
d)Ajuts de menjador per a alumnes escolaritzats en un centre privat concertat 
determinat pel Departament 
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Les competències que es deleguen pel Departament d'Ensenyament i que s'assumeixen 
pel Consell Comarcal del Ripollès, així com la forma de prestació dels serveis i el seu 
finançament es regirà pel que s'especifica en les clàusules següents. 
 
Segona  
Servei escolar de transport  
I) Servei escolar de transport obligatori 
 
El Consell Comarcal del Ripollès assumeix la competència delegada pel Departament 
d'Ensenyament de la gestió del desplaçament gratuït de l'alumnat d'educació 
obligatòria, quan concorrin alguna de les circumstàncies següents: 
 
a)Que hagin d'escolaritzar-se fora del seu municipi de residència en un centre públic 
ordinari o d'educació especial, proposat pel Departament d'Ensenyament. 
b)Que hagin de desplaçar-se fora del seu municipi de residència a un centre privat 
concertat, ordinari o d'educació especial, proposat pel Departament. 
 
En aquest sentit, en el cas de l'educació primària es consideraran centres proposats pel 
Departament els inclosos en l'àrea d'influència determinada, i pel que fa a l'educació 
secundària obligatòria, es considerarà com a centre proposat, aquell que li correspon 
per la Resolució d'adscripció. En cas que el Departament hagi derivat l'alumne a un 
centre diferent, per manca d'oferta educativa, també s’entendrà que aquest centre és el 
proposat pel Departament. 
 
El Consell Comarcal, per tal de garantir la gestió d'aquest servei escolar de transport, 
i en funció de la seva naturalesa, de la planificació escolar, dels itineraris autoritzats i 
de l'oferta de serveis existents procedirà a prestar l'esmentat servei d'acord amb les 
modalitats previstes a la normativa vigent. 
 
El Consell Comarcal del Ripolles podrà assignar un ajut individual als alumnes 
desplaçats, per tal d'assegurar el trasllat dels escolars als centres on han estat 
matriculats, d'acord amb el procediment assenyalat a la normativa vigent, i a les 
instruccions que pugui establir el Departament d'Ensenyament en aquesta matèria. 
 
El Consell Comarcal haurà de comunicar als Serveis Territorials d'Ensenyament els 
ajuts individuals concedits. 
 
II) Servei escolar de transport no obligatori 
 
El Consell Comarcal del Ripollès assumeix la competència delegada pel Departament 
d'Ensenyament de la gestió del servei escolar de transport que es pugui oferir, quan les 
necessitats d'escolarització en un determinat municipi així ho aconsellin i d'acord amb 
les consignacions pressupostaries existents, a l'alumnat que cursi el segon cicle 
d'educació infantil que hagi de desplaçar-se fora del seu municipi de residència o que 
s'hagi de desplaçar a centres docents del mateix municipi, però distants del seu lloc de 
residència, i a l'alumnat d'educació obligatòria que s'hagi de desplaçar a centres 
docents del mateix municipi però distants del seu lloc de residència. 
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Els alumnes d'ensenyaments postobligatoris no universitaris només podran utilitzar el 
servei si existeixen places lliures; aquests ho hauran de sol·licitar i requerirà 
l'autorització prèvia per part dels Serveis Territorials d'Ensenyament. Aquesta 
autorització serà vàlida en tant existeixin places lliures i podrà renovar-se en funció de 
la disponibilitat de places lliures. 
 
En tots aquests casos de transport no obligatori, el Departament d'Ensenyament 
estableix una aportació diària obligatòria per alumne, que fixa per a cada curs escolar 
i que es quantifica d'acord amb el nombre d'usuaris d'aquest servei. 
Correspon al Consell Comarcal el possible atorgament d'ajuts de desplaçament, 
d'acord amb les disponibilitats pressupostaries, i segons els criteris que determini el 
Departament d'Ensenyament. 
 
III)Prestació del servei escolar de transport 
 
El Consell Comarcal ha d'observar per a la gestió del servei escolar de transport la 
normativa de contractació administrativa, de règim local, i la de transports que estigui 
vigent en cada moment. 
 
Per la gestió del servei escolar de transport el Consell Comarcal pot optar per qualsevol 
de les modalitats previstes en la normativa vigent que garanteixi la correcta prestació 
del servei, d'acord amb les instruccions del Departament d'Ensenyament. En aquest 
sentit podrà establir els convenis i contractes amb entitats públiques i privades que 
consideri convenient. 
 
Prèviament a l'adopció per part del Consell Comarcal de la modalitat de gestió elegida, 
el director/a dels Serveis Territorials d'Ensenyament haurà d'autoritzar la relació 
d'alumnes a transportar, així com els itineraris de transport escolar inclosos en l’àmbit 
territorial en el qual té competència el Consell Comarcal, d'acord amb allò que disposa 
la normativa vigent. 
 
En el supòsit que el Consell Comarcal cregués convenient una modificació dels 
itineraris autoritzats, ho sol·licitarà al director/a dels Serveis Territorials 
d'Ensenyament, que podrà atorgar-la prèvia valoració dels canvis proposats. 
 
El Consell Comarcal haurà de comunicar la modalitat del servei de transport escollit 
per a cada alumne als Serveis Territorials d'Ensenyament i als directors dels centres 
afectats en un termini de 10 dies a comptar des de l'adjudicació del servei. 
 
El Consell Comarcal ha de comunicar als Serveis Territorials d'Ensenyament 
corresponents el preu de la contractació efectuada. 
 
Tercera  
Servei escolar de menjador 
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I)Servei escolar de menjador amb caràcter preceptiu 
 
El Consell Comarcal del Ripollès assumeix la competència delegada pel Departament 
d'Ensenyament de la gestió del servei escolar de menjador a l'alumnat escolaritzat en 
ensenyaments de caràcter obligatori als centres docents públics de titularitat del 
Departament d'Ensenyament, quan l'alumnat reuneixi alguna de les condicions 
següents: 
 
a)Estar obligats a desplaçar-se fora del seu propi municipi de residència, per 
inexistència en aquest d'oferta del nivell educatiu corresponent. En aquest cas aquest 
servei tindrà caràcter gratuït. 
b)Estar escolaritzats en centres d'educació especial o en centres d'acció especial. 
 
Als efectes de fer efectiu el procediment per a l'assignació de recursos del servei de 
menjador escolar preceptiu, els directors dels centres educatius elaboraran una relació 
nominal dels alumnes susceptibles de tenir dret a aquest servei, trametent-la tot seguit  
als Serveis Territorials d'Ensenyament, òrgan competent! per a la seva autorització, 
prèvia comprovació de la seva idoneïtat. 
 
Els Serveis Territorials, un cop aprovada definitivament la relació d'aquests alumnes 
autoritzats, la trametrà al Consell Comarcal. 
 
II)Servei escolar de menjador amb caràcter opcional 
 
El Consell Comarcal del Ripollès assumeix la competència delegada de la gestió del 
servei escolar de menjador que es pugui prestar als centres públics de titularitat del 
Departament d'Ensenyament que imparteixen ensenyaments dels nivells obligatoris i/o 
en el segon cicle d'educació infantil. 
 
III)Gestió dels Ajuts de menjador per raons socioeconòmiques geogràfiques de 
l'alumnat 
 
El Consell Comarcal del Ripollès assumeix la competència delegada de la gestió dels 
ajuts de menjador que es puguin establir, dins les disponibilitats pressupostàries del 
Departament d'Ensenyament per a cada curs escolar, per a l'alumnat que ho sol·liciti i 
no li correspongui la gratuïtat del servei, que cobreixen totalment o parcialment el cost 
del servei escolar de menjador. 
 
Abans de l’inici de cada curs escolar el Consell Comarcal procedirà a la convocatòria 
pública per a l’atorgament d’aquests ajuts, d’acord amb els criteris que s’hagin fixat 
per part del Departament. 
 
El Departament d’Ensenyament determinarà per a cada curs el percentatge màxim a 
concedir d’aquest ajut. 
 
IV) Gestió dels ajuts de menjador per a alumnes escolaritzats en un centre privat 
concertat determinat pel Departament 
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El Consell Comarcal del Ripollès assumeix la competència delegada de la gestió dels 
ajuts individuals de menjador que es puguin establir, dins les disponibilitats 
pressupostàries del Departament d’Ensenyament, per fer front a les despeses derivades 
de la utilització del servei escolar de menjador de l’alumnat que estigui obligat a 
desplaçar-se fora del seu municipi de residència, per inexistència en aquest d’oferta 
pública del nivell educatiu corresponent i estigui cursant l’ensenyament obligatori en 
un centre privat concertat, prèviament determinat pel Departament d’Ensenyament. 
 
El Departament d’Ensenyament fixarà per a cada curs escolar el preu d’aquest ajut 
individual. 
 
V) Prestació del servei escolar de menjador 
 
Per la gestió del servei escolar de menjador, el Consell Comarcal pot optar per 
qualsevol de les modalitats previstes en la normativa vigent que garanteixi la correcta 
prestació del servei. 
 
Els consells escolars d’aquests centres han de sol·licitar amb caràcter previ a la 
prestació del servei escolar de menjador autorització als Serveis Territorials del 
Departament d’Ensenyament. 
 
El Consell Comarcal gestionarà el servei escolar de menjador, preferentment 
mitjançant la contractació d’una empresa del sector, a través d’una concessió o en el 
seu defecte d’un subministrament diari de menjars elaborats i en el seu cas, la seva 
distribució i servei amb una empresa del sector, amb observança de la normativa vigent 
en matèria de contractació pública, i d’acord amb les instruccions del Departament 
d’Ensenyament. En aquest sentit podrà establir els convenis i contractes amb entitats 
públiques i privades que consideri convenient. 
 
El Consell Comarcal elaborarà els plecs de clàusules administratives particulars en els 
supòsits de contractació d’empreses del sector per concessió, per al subministrament 
de menjars elaborats o per altra modalitat de gestió del servei, tenint en compte en 
especial el preu màxim autoritzat pel Departament d’Ensenyament,fixat per resolució i 
publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per a cada curs escolar, la 
normativa laboral i tècnico-sanitària i d’acord amb els criteris establerts pel 
Departament d’Ensenyament. 
 
El Consell Comarcal, en el supòsit de contractació d’una empresa per concessió o 
contractació del subministrament de menjars o altre modalitat de gestió, que requereixi 
l’ús de les instal·lacions de cuina del centre escolar, haurà de demanar l’autorització 
als Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament, els quals, quan es tracti de 
centres d’educació primària, posaran el fet en coneixement de l’Ajuntament 
corresponent, observant-ne també allò que disposi la normativa vigent en relació a l’ús, 
manteniment i conservació de les instal·lacions. 
 
El Consell Comarcal comunicarà als Serveis Territorials, la forma de prestació 
d’aquest servei escolar de menjador, el preu de la contractació del servei, així com 
qualsevol canvi que es produeixi en la forma de prestació durant el curs escolar. 
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El Consell Comarcal exercirà el control i la supervisió en els menjadors, d’acord amb 
les competències delegades. 
 
Quarta 
Preu de la prestació del servei escolar de menjador  
 
El Consell Comarcal del Ripollès dins el seu àmbit territorial determinarà, d’acord amb 
el pla de funcionament del centre, el preu de la prestació del servei escolar de menjador 
dels centres educatius de titularitat del Departament d’Ensenyament, que no podrà 
superar el preu màxim fixat pel Departament d’Ensenyament per a cada curs escolar. 
 
Cinquena 
Obligacions del Consell Comarcal en relació amb el personal contractat directament 
per a la gestió del servei de menjador escolar 
 
El Consell Comarcal respon de les obligacions laborals i socials del personal que 
contracti per a la prestació del servei, i amb especial referència allò que disposa 
l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors respecte a la successió d’empreses. 
 
La realització d’aquests contractes no generarà més compromisos que els acordats en 
aquest conveni i en cap cas produirà obligacions pròpies d’un contracte laboral o 
contracte administratiu entre el personal contractat i el Departament d’Ensenyament. 
 
Sisena 
Finançament prestació serveis 
 
Els serveis que el Consell Comarcal del Ripollès presti en virtut de les competències 
delegades es finançaran mitjançant la dotació econòmica assignada pel Departament 
d’Ensenyament. També es podran finançar mitjançant altres aportacions d’organismes 
o entitats i mitjançant els ingressos provinents de la prestació dels serveis. 
 
La dotació econòmica per a cada curs, s’assignarà mitjançant resolucions per part del 
Departament d’Ensenyament, que autoritzaran el cost total de cadascun dels serveis 
prestats pel Consell Comarcal, i l’import corresponent al finançament de les despeses 
de gestió, la signatura de les quals es delega en la persona titular de la Direcció General 
competent en aquesta matèria. 
 
Per al finançament de les despeses de gestió s’estableix un nou model consistent en una 
assignació fixa que estarà en funció del volum global de les actuacions del Consell 
Comarcal en transport i menjador escolar i una assignació que es calcularà a partir de 
les següents variables: 

• Nombre de rutes de transport 
• Nombre de menjadors gestionats directament 
• Nombre de menjadors gestionats indirectament (en conveni amb AMPA o 

Ajuntaments) 
• Nombre d’alumnes que utilitzen el transport amb caràcter obligatori 
• Nombre d’alumnes que utilitzen el transport amb caràcter no obligatori 
• Nombre d’alumnes que utilitzen el servei de menjador escolar amb caràcter 

obligatori 
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• Nombre d’ajuts individuals de desplaçament concedits 
• Nombre d’ajuts de menjador escolar concedits 
• Nombre de sol·licituds d’ajut per a menjador escolar denegades 

 
Tant l’import de l’assignació fixa com els imports per a cadascun d’aquests conceptes 
s’establiran en les resolucions d’autorització per a cada curs escolar. 
 
El Consell Comarcal no podrà realitzar transferències de fons entre les dotacions 
assignades als diferents serveis prestats, que hagin estat autoritzades mitjançant les 
resolucions de cada curs, llevat d’aquells casos que autoritzi el titular de la Direcció 
General del Departament d’Ensenyament competent en la matèria i sempre que no es 
sobrepassi l’import màxim establert.  
 
El Consell Comarcal assegurarà la prestació efectiva dels serveis preceptius que 
s’autoritzin un cop iniciat el curs amb els recursos assignats inicialment, i el  
 
Departament d’Ensenyament regularitzarà econòmicament aquesta situació, en el 
supòsit que es produeixi un dèficit i d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, 
mitjançant resolució d’autorització de despesa complementària, la signatura de la qual 
es delega en la persona titular de la Direcció General competent en aquesta matèria.  
 
Setena 
Transferència dels recursos  
 
El Departament d’Ensenyament transferirà els fons que constin en les resolucions 
d’autorització de despesa, mitjançant pagaments parcials: 
 
Mentre que la dotació econòmica del curs no estigui autoritzada, només es podran 
tramitar pagaments parcials fins a un 60% de l’import autoritzat el curs anterior. 
 
Un cop autoritzada la despesa del curs, el Departament d’Ensenyament tramitarà 
pagaments parcials fins un import màxim del 90% de l’import autoritzat aquell curs.  
 
Vuitena 
Justificació econòmica 
 
Després que el Consell Comarcal del Ripollès hagi justificat els fons assignats 
mitjançant certificació dels seus òrgans de control i aquesta hagi estat validada pels 
òrgans pertinents del Departament d’Ensenyament, es podrà transferir l’import restant. 
 
Cas que revisada la justificació, resultés que l’import justificat pel Consell Comarcal i 
reconegut pel Departament d’Ensenyament, fos inferior a la suma dels pagaments 
parcials realitzats, es considerarà l’import pagat en excés com un pagament a compte 
del curs següent. 
 
La certificació de les despeses es farà mitjançant la presentació d’un model normalitzat, 
que facilitarà el Departament d’Ensenyament, en el qual també hi constarà una relació 
classificada de les despeses, amb indicació del creditor, CIF, número de factura, 
l’import, la data d’emissió, percentatge d’imputació, import imputat i data de 
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 pagament. Si escau, es certificaran altres ingressos que es destinin a la mateixa finalitat 
i la procedència dels mateixos, així com els indicadors que s’hagin fet servir per 
determinar l’import corresponent a les despeses de gestió. Aquesta certificació s’haurà 
de trametre a la finalització del curs escolar i no més tard del mes de setembre. 
 
Aquesta certificació haurà de ser aprovada per la Intervenció del Consell Comarcal 
amb el vistiplau de l’òrgan competent de l’esmentat Consell. 
 
Novena 
Normativa reguladora dels serveis  
 
El Consell Comarcal, en l’exercici de les competències que es deleguen per aquest 
Conveni haurà d’observar les normatives reguladores del servei escolar de transport i 
de menjador que en cada moment els hi siguin d’aplicació, així com les instruccions 
que el Departament d’Ensenyament pugui formular sobre les matèries que es deleguen. 
 
Desena 
Facultats d’inspecció de la Generalitat 
 
El Departament d'Ensenyament es reserva la facultat d’inspecció de la prestació dels 
serveis relatius a les competències delegades al Consell Comarcal, sense perjudici de 
les que corresponguin a altres Departaments de la Generalitat, podent formular les 
observacions i si escau els requeriments d’informació o documentació necessaris per a 
l’adequat compliment del servei, i en particular les facultats reservades previstes en 
l’article 9 del Decret 219/1989, de delegació de competències de la Generalitat a les 
comarques en matèria d’ensenyament. 
 
Onzena 
Protecció del menor 
 
El Consell Comarcal es compromet a complir la normativa vigent en matèria de 
protecció del menor, i concretament la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener de 
Protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei 
d’Enjudiciament Civil. 
 
Dotzena 
Confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal 
 
El Consell Comarcal del Ripollès i el Departament d’Ensenyament es comprometen a 
complir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, 
concretament el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal, i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual 
s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre. 
 
Les parts s’obliguen a tractar les dades de manera lleial i lícita i a mantenir la 
confidencialitat sobre els assumptes dels quals tinguin coneixement per raó d’aquest 
conveni, i no en poden donar difusió sense l’autorització expressa i per escrit de l’altra 
part i del titular de les dades, llevat dels supòsits en què el consentiment no sigui exigible  
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d’acord amb el que disposa la normativa. La revelació de la informació confidencial, 
per part de qualsevol de les parts, podrà donar lloc a les responsabilitats corresponents. 
 
Així mateix, i en especial, s’obliguen a adoptar les mesures d’índole tècnica i 
organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter 
personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. 
Ambdues parts es comprometen a utilitzar tota la informació a la qual tinguin accés, 
únicament dins del marc d'aquest conveni. 
 
En les comunicacions que es realitzin entre el Consell Comarcal i el Departament 
d’Ensenyament, ambdues parts actuaran de conformitat amb la normativa de protecció 
de dades de caràcter personal.  
 
El Consell Comarcal actuarà com a encarregat del tractament, seguint les instruccions 
facilitades pel Departament d’Ensenyament, que actuarà com a responsable del 
tractament. Així es compromet a: 
 
- Observar i adoptar les mesures de seguretat de les dades corresponents al nivell de 
seguretat alt, amb l’objectiu d’impedir l’alteració, pèrdua, tractament o accés no 
autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els perills 
a que estiguin exposades. 
- Informar les persones afectades, d’acord amb l’article 5 de la LOPD, en les 
operacions de recollida de dades per integrar-les en els fitxers a què es refereix aquest 
conveni. 
- Resoldre, per compte del Departament d’Ensenyament, les sol·licituds d’exercici dels 
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació amb les dades que siguin 
objecte de tractament arran de la col·laboració objecte d’aquest conveni. 
- Retornar al Departament d’Ensenyament les dades de caràcter personal i, si escau, 
els suports on constin, finalitzada la col·laboració objecte d’aquest conveni. El retorn 
ha de comportar l’esborrat total de les dades existents als equips informàtics de 
l’encarregat utilitzats. No obstant això, l’encarregat pot conservar-ne una còpia, amb 
les dades degudament bloquejades, mentre puguin derivar-se responsabilitats de la 
col·laboració objecte d’aquest conveni. 
- Revisar amb caràcter anual el conjunt de dades tractades i cancel·lar aquelles que 
hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual han estat 
recollides o registrades.  
- Fer extensives les obligacions establertes en aquest conveni a tots els seus 
treballadors, col·laboradors, tant externs com interns, i subcontractistes. 
- No tractar les dades per a una finalitat diferent de la que figura en aquest conveni. 
- Tractar les dades d’acord amb les instruccions del Departament d’Ensenyament. 
- Implementar les mesures de seguretat adequades i comunicar la designació del 
responsable de seguretat. 
 
El deure de confidencialitat subsistirà després de finalitzar la vigència d’aquest 
conveni. 
 
Tretzena 
Resolució anticipada del conveni 
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Aquest conveni podrà ser rescindit amb anterioritat a la finalització de la seva vigència 
per alguna de les causes següents: 
a) Acord mutu de les parts, manifestat de forma expressa. 
b) Per revocació de la delegació de competències que pot efectuar el Departament 
d’Ensenyament en qualsevol moment. 
c) Per qualsevol de les causes previstes en la legislació vigent. 
 
Catorzena 
Vigència del conveni 
 
La vigència d’aquest conveni començarà en la data de la seva signatura, amb efectes 
des de l’inici del curs escolar 2015-2016, i finalitzarà el 31 de desembre de 2022.  
 
La signatura d’aquest conveni deixa sense efecte el conveni entre el Departament 
d'Ensenyament i el Consell Comarcal del Ripollès signat en data 16 de juny de 2014 
mitjançant el qual es van delegar les competències quant a la gestió dels servei de 
transport escolar i per a la gestió dels ajuts escolars de menjador i altres prestacions 
en matèria d’ensenyament. 
 
Quinzena 
Resolució de conflictes 
 
Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pugui 
sorgir en el desenvolupament d’aquest conveni. 
 
En cas que no s’arribi a cap acord, les qüestions litigioses sorgides sobre la 
interpretació, la modificació, la resolució i els efectes d’aquest conveni seran resoltes 
per el/la conseller/a d’Ensenyament. Contra els seus actes podrà interposar-se recurs 
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Per tal que així consti, i en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest document 
en exemplar duplicat, i a un sol efecte, en el lloc i la data que s’indica a 
l’encapçalament.” 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, per a l’efecte corresponent. 
 
Tercer.- Procedir a la publicació de l’acord d’acceptació de la delegació 
acordada. 
 
Quart. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció de la corporació i a la Subàrea 
d’Ensenyament, juntament amb una còpia del conveni, per a la seva constància. 
 
El president explica el conveni subscrit. Es ratifica l’acord adoptat pel Consell de 
govern. 
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5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER A 
L'ATORGAMENT D’AJUTS DE MENJADOR ADREÇATS A L’ALUMNAT 
D’ENSENYAMENT OBLIGATORI I DE SEGON CICLE D'EDUCACIÓ 
INFANTIL DE LA COMARCA DEL RIPOLLÈS, PER AL CURS 2017-2018 
 
 
I.- El Decret 219/1989, d’1 d’agost, estableix la delegació de determinades 
competències de la generalitat de Catalunya en matèria d’ensenyament. 
 
El Decret 160/1996, de 14 de maig (DOGC núm. 2208, de 20.5.1996), pel qual es regula 
el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament 
d’Ensenyament estableix, a l’article 21, la possibilitat que les administracions públiques, 
dins de les seves disponibilitats pressupostàries, puguin atorgar ajuts de menjador per a 
l’alumnat que ho sol·liciti i a qui no li correspongui la gratuïtat del servei. 
 
La Disposició addicional segona del Decret 160/1996 determina que correspon als 
consells comarcals la gestió dels ajuts de menjador per necessitats socioeconòmiques  
 
o de situació geogràfica de l’alumnat, quan hagin assumit aquesta competència o bé 
l’assumeixin, i signin els corresponents convenis amb el Departament d’Ensenyament. 
En data  6 de juny de 2016, es va subscriure el conveni de col·laboració entre el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del 
Ripollès, relatiu a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de 
transport i del servei escolar de menjador. Aquest conveni estableix que el Consell 
Comarcal del Ripollès assumeix la competència delegada de la gestió dels ajuts del 
servei escolar de menjador.   
 
II.- La clàusula Tercera del conveni a què es fa referència en l’apartat anterior fixa que, 
abans de l’inici de cada curs escolar, el Consell Comarcal ha de procedir a la 
convocatòria pública per a l’atorgament dels ajuts de menjador per raons 
socioeconòmiques i geogràfiques de l’alumnat, d’acord amb els criteris que s’hagin fixat 
per part del Departament. 
 
També s’hi estableix que el Departament d’Ensenyament determinarà per a cada curs, 
el percentatge màxim a concedir d’aquest ajut. 

 
Complementàriament, el Departament d’Ensenyament, per cada curs estableix els 
criteris per a la  proposta de finançament dels serveis de transport i menjador escolar 
que, en allò que pertoca, s’han d’incorporar en aquestes bases. En coherència, les bases 
inclouen els criteris per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador escolar adreçats 
a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil escolaritzats 
en centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2017-18, elaborat pel grup 
de treball constituït per representants dels  
 
consells comarcals, de l’Associació Catalana de Municipis, de la Federació de Municipis 
de Catalunya i del Departament d’Ensenyament.                   
 
La incorporació de tots aquests criteris comporta la necessitat d'aprovar unes noves 
bases reguladores per a la concessió dels ajuts individuals de menjador. 
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III.- Per valorar les sol·licituds es tindran en compte els criteris següents: 

 
a) Renda de la unitat familiar. 
b) Situacions específiques de la unitat familiar. L’assignació de punts per aquest 

criteri es farà d’acord amb el que s’estableix a l’Annex 2, Valoració de les 
situacions específiques de la unitat familiar. Puntuació màxima: 15 

c) Situació de risc social. L’assignació de punts per aquest criteri es farà d’acord 
amb el que s’estableix a l’Annex 3, Valoració del risc social. Puntuació màxima: 
15 

 
IV.- Els articles 118 i 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, estableixen l’objecte que han de 
tenir les subvencions i el contingut de les bases que regulen la seva concessió. També 
regulen el procediment d’aprovació d’aquestes bases i fixen que el Ple és l’òrgan 
competent per aprovar-les. 
 
V.-  La interventora del Consell Comarcal del Ripollès ha emès un informe on especifica 
la disponibilitat pressupostària limitada i condicionada als recursos efectius que està 
previst que transfereixi el Departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
en virtut de l’addenda econòmica del curs 2017-18, i que tenen per objecte atendre 
l’atorgament d’ajuts derivats de la convocatòria d’aquesta subvenció. 
 
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 les bases reguladores per a l'atorgament d’ajuts de menjador adreçats a 
l’alumnat d’ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil de la comarca 
del Ripollès, que seran vigents a partir de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial 
de la província de Girona. 
 
Segon. Publicar aquestes bases al Butlletí Oficial de la província de Girona i a l’e-tauler 
de la corporació per un termini de vint dies i anunciar una referència d’aquesta 
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En cas que no es formulin 
al·legacions durant el període d’exposició pública, aquest acord esdevindrà definitiu 
sense necessitat d’adoptar-ne un altre. 
 
Tercer.- Delegar expressament en la presidència la facultat d’obrir la convocatòria 
d’aquests ajuts.  
 
Quart.- Una vegada les bases siguin aprovades definitivament, es trametran, juntament 
amb la convocatòria d’ajuts, a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS). 
 
Cinquè. Comunicar l’adopció d’aquest acord a l’Àrea de Serveis a les Persones i a la 
Intervenció als efectes oportuns. 
 
El President explica que les bases estan fetes en base als criteris que ha fixat el 
Departament d’Ensenyament. Hi ha a més una aportació de 50.000 € del propi Consell 
Comarcal per complementar els ajuts per causes socials. Abans eren 25.000 €. 
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6. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE 
COMPETÈNCIES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
RECOLLIDA DE GOSSOS ABANDONATS A LA COMARCA DEL 
RIPOLLÈS 
 
 
Relació de fets: 
 
El Consell Comarcal del Ripollès presta el servei de recollida de gossos 
abandonats a la comarca per delegació de la totalitat dels municipis de la 
comarca, que el Consell Comarcal va aprovar en sessió plenària de 14 de maig 
de 2008. 
 
 
Fonaments de dret: 
 
I. L’article 16 del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei de protecció dels animals, preveu que correspon als 
ajuntaments recollir i controlar els animals abandonats o perduts. Els 
ajuntaments poden delegar l’anterior competència als ens supramunicipals. Els 
ajuntaments han de disposar de centres de recollida d’animals abandonats o 
perduts adequades i amb prou capacitat per al municipi, o convenir la realització 
d’aquest servei amb els ens locals supramunicipals o amb altres municipis. 
 
II. El Consell Comarcal del Ripollès està prestant el servei de recollida 
d’animals abandonats o perduts ja que és un servei que es troba prevista la seva 
prestació en el Programa d’Actuació Comarcal. L’article 20.4 del Programa 
d’actuació comarcal 2005-2007 preveu que les actuacions incloses en un 
programa d’actuació comarcal en l’execució del qual hi participi el Consell 
Comarcal del Ripollès comportarà els mateixos efectes que la signatura del 
conveni. 
 
III.  L’article 25.1. c) 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 que corresponen a la comarca les competències que li deleguin o li 
encarreguin de gestionar els municipis. Les delegacions o els encàrrecs de gestió 
han d’anar acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per a 
exercir-los. L’article 167 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que la comarca, 
de conformitat amb el que estableix el Programa d’actuació comarcal, pot 
prestar serveis de competència municipal en virtut de delegació o conveni. 
 
IV. El Consell d’Alcaldes, en sessió celebrada en data 18 de desembre de 2007, 
va acordar dictaminar favorablement sobre la proposta que els ajuntaments als 
quals es presta el servei de recollida d’animals abandonats paguin per la 
prestació del servei la quantitat de 0,75 euros/habitant/any a partir del mes de 
gener de 2008. El Ple del Consell Comarcal en la seva sessió de data 14 de maig 
de 2008, va aprovar els corresponents convenis de delegació. 
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L’objectiu d’aquest conveni és la delegació a favor del Consell Comarcal del 
Ripollès de les competències necessàries per a la prestació del servei municipal 
de recollida i control dels gossos abandonats i la delegació de la construcció i 
manteniment del centre de recollida de gossos abandonats. Aquest centre serà 
únic per a tota la comarca. 
 
V. El conseller de l’Àrea de Cooperació Municipal, Relacions Institucionals i 
Transfrontereres, Modernització de l’Administració i Innovació Territorial, en 
data 6 de març de 2017,  ha formulat la proposta de modificació del Conveni de 
delegació de competències per a la prestació del servei de recollida de gossos 
abandonats a la comarca del Ripollès. 
 
Aquesta modificació ve motivada pels motius següents: 
 
El Consell d’Alcaldes, en sessió celebrada en data 18 de desembre de 2007, va acordar 
dictaminar favorablement sobre la proposta que els ajuntaments als quals es presta el 
servei de recollida d’animals abandonats paguin per la prestació del servei la quantitat 
de 0,75 euros/habitant/any a partir del mes de gener de 2008.  Aquest import es va 
recollir en l’apartat setè del conveni de delegació entre el Consell i els ajuntaments, de 
la competència de recollida de gossos abandonats. 
 
En el Consell d’alcaldes celebrat en data 10 de gener de 2017 es va proposar incrementar 
la quantia a aportar per part dels ajuntaments, a 1 euro/habitant/any. Tots els alcaldes 
assistents van estar d’acord en sotmetre a votació en el proper Consell d’alcaldes que es 
celebrés, aquesta proposta. 
 
Per altra banda, en el mateix Consell d’alcaldes es va posar de manifest l’elevat cost que 
suposa el manteniment del Refugi d’animals, així com es va tractar el tema dels comisos 
de gossos tramitats pels Ajuntaments. 
 
Una vegada analitzades les possibles alternatives per donar una solució a aquest 
problema, s’ha cregut convenient d’incloure un apartat al conveni de delegació de 
recollida de gossos abandonats, que reculli aquest fet. 
 
És per això que es proposa modificar els apartats del conveni subscrit, següents: 

 
1. Incloure un nou punt, dins l’apartat sisè, al conveni de delegació que tindrà el 

contingut següent: 
 

“6.2. Servei de custòdia preventiva d’animals comissats per disposició 
administrativa. 
 
S’entén com a servei de custòdia preventiva, aquelles peticions d’entrada per via 
de disposició administrativa.  El Refugi d’animals del Ripollès acollirà animals 
comissats en les seves instal·lacions, tant si són perillosos com si no ho són.  
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Les administracions, mitjançant els seus agents, poden comissar de manera 
immediata els animals, sempre que hi hagi indicis racionals d'infracció de les 
disposicions de la Llei sobre la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos. El comís té el caràcter preventiu fins a la resolució de l'expedient 
sancionador corresponent, o bé, fins a la resolució del requeriment que l’ha 
motivat, que en tot cas ha de determinar la destinació final que s'ha de donar al gos 
comissat.  
 
Els gossos comissats podran entrar al refugi en règim temporal. La recollida 
s’efectuarà segons marca al punt 6.1. En el cas dels gossos perillosos, la recollida 
serà per urgència. El personal del Refugi recollirà l’animal comissat en 
dependències municipals o en el lloc que indiqui l’Ajuntament. 
 
Segons la normativa sectorial, les despeses ocasionades pel comís i les actuacions 
relacionades amb aquest són a compte de qui comet la infracció, i serà 
l’administració que acordi el comís qui resoldrà l’expedient i repercutirà les 
despeses al propietari del gos, en cas que ho consideri oportú. 
 
En tot cas, l’Ajuntament del municipi on s’hagi produït el comís es compromet a 
aportar al Refugi d’animals del Ripollès la quantitat que resulti d’aplicar les taxes 
aprovades a l’Ordenança fiscal reguladora dels serveis prestats al Refugi 
d’Animals del Ripollès, en concepte de recollida, manutenció de l’animal per tots 
els dies que hagi estat dins el Refugi, i altres que puguin ser d’aplicació. 
 
Una vegada s’aixequi el comís preventiu i en cas que el propietari no procedeixi a 
la seva recuperació en el termini de temps establert (20 dies), el gos adquirirà la 
condició d’animal abandonat i serà el Refugi d’animals qui es farà càrrec de les 
despeses de manutenció del gos. 
 

2. Modificar l’actual apartat 6.2, que passarà a ser el 6.3, i tindrà el següent contingut: 
 

“6.3.- Manteniment del Refugi d’animals del Ripollès 
 

El Consell Comarcal està obligat a realitzar les obres de manteniment necessàries 
del Refugi d’animals del Ripollès.” 
 

3. Modificar l’apartat setè del conveni esmentat, el qual quedarà redactat de la següent 
manera: 
 
“SETÈ.- L’Ajuntament de.......................es compromet a aportar al Consell 
Comarcal del Ripollès la quantitat que resulti d’aplicar els estudis econòmics i 
criteris de distribució aprovats pel Consell Comarcal del Ripollès i informats 
prèviament pel Consell d’Alcaldes que incloguin les despeses necessàries per 
prestar el servei de recollida de gossos abandonats, així com el manteniment del 
Refugi d’animals del Ripollès. Aquesta quantitat queda fixada en 1 €/ habitant. 
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El pagament de l’import total s’efectuarà durant el primer trimestre de l’exercici. 
Serà el Consell Comarcal que enviarà una liquidació a l’Ajuntament per l’import 
total que li correspongui, d’acord a les darreres dades de població oficials 
publicades per l’INE.” 

 
VI. L’article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,  de règim jurídic del sector 
públic, preveu que les delegacions s’han de publicar en el butlletí oficial de la 
província. 
 
VII. Per a l’adopció de l’acord, al tractar-se d’un conveni en virtut del qual es 
deleguen competències entre administracions públiques, es requereix la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la corporació, en aplicació de l’article  
114 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i del règim local de Catalunya, en concordança amb l’article 
47.2 h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local . 
 
VIII. 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, en la seva sessió de data 14 de març de 2017 ha emès 
dictamen previ favorable a la proposta de modificació del Conveni de delegació de 
competències entre els ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal del 
Ripollès per a la prestació del servei de recollida de gossos abandonats a la 
comarca del Ripollès. 
 
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  la modificació del Conveni de delegació de competències 
entre els ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal del Ripollès per a la 
prestació del servei de recollida de gossos abandonats a la comarca del Ripollès. 
Concretament es modifica l’apartat 6.2, s’inclou un apartat 6.3 i es modifica 
l’apartat 7.  
 
Segon.- Trametre  l’Addenda corresponent a aquesta Modificació del Conveni 
de delegació de competències entre els ajuntaments de la comarca i el Consell 
Comarcal del Ripollès per a la prestació del servei de recollida de gossos 
abandonats a la comarca del Ripollès,  als ajuntaments de la comarca per a la 
seva aprovació. 
 
Tercer.- Procedir  a la publicació de l’acord d’acceptació de la delegació un cop 
els ajuntaments hagin aprovat aquesta Modificació i s’hagi procedit a la seva 
signatura. 
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Quart.- Facultar  tan àmpliament com sigui necessari al president del Consell 
Comarcal per la signatura dels convenis que prèviament aprovin els ajuntaments 
per la delegació del servei de recollida de gossos abandonats, en els termes 
aprovats. 
 
El vicepresident de cooperació municipal explica les modificacions proposades. 
Es passa de 0,75 €/habitant a 1 €/habitant, es preveu la recollida dels gossos 
comissats. El gos un cop finalitza el tràmit administratiu del comís es considera 
abandonat i es podrà donar en adopció. 
 
 
7. PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE LES 
COMPETÈNCIES DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ DE L’IMPOST 
SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 
URBANA DE L’AJUNTAMENT D’OGASSA 
 
 
Antecedents de fet: 
 
1.- El Ple del Consell Comarcal del Ripollès en la seva sessió de data 19 de gener de 
2010, va acceptar la renovació de la delegació a favor del Consell Comarcal, de les 
facultats de gestió, liquidació i recaptació dels tributs municipals i altres ingressos de 
dret públic, que li formulessin els municipis de la comarca, d’acord amb el contingut del 
“Conveni de delegació de competències de gestió, liquidació i recaptació de tributs 
locals” i els seus annexos, que formaven part integrant d’aquell acord i que s’aprovaven 
en la seva totalitat. També es va acordar estendre la renovació de la delegació d’aquestes 
competències al “Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès”, en tant que 
entitat pública creada a l’efecte, pels Consells Comarcals de la Cerdanya i del Ripollès. 
 
L’apartat II d’aquest conveni disposava que l’abast de la delegació es concretava en els 
tributs i ingressos de dret públic municipals que es relacionaven a l’annex del mateix i 
que aquesta relació podria ser ampliada o reduïda, si s’adoptava el pertinent acord per 
l’òrgan de govern municipal, competent a l’efecte, el qual hauria de ser degudament 
notificat al Consell Comarcal del Ripollès i al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya 
- Ripollès i acceptada per aquests ens. 
 
La Junta de Govern del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès, en la seva 
sessió de data 4 de juny de 2010 va aprovar l’acceptació de la delegació de competències 
en matèria de gestió, liquidació i recaptació de tributs municipals i altres ingressos de 
dret públic. 
 
2.- El Ple de l’Ajuntament d’Ogassa en la seva sessió de data 17 de gener de 2017, va 
acordar delegar al Consell Comarcal del Ripollès i al Consorci Servei de Recaptació 
Cerdanya – Ripollès, la facultat de gestió, liquidació i recaptació de l’impost sobre 
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, de conformitat amb allò que 
disposa l’article 7 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals.  
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Fonaments de Dret: 
 
I.- Resulta d'aplicació a aquesta delegació allò que disposen l’article 106.3 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l’article 
9.4 del Decret legislatiu 2/2003, de 29 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya; l’article 7 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals  
 
i l’article 42 del DL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
de l’organització comarcal de Catalunya.  
 
II.- 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, en la seva sessió de 14 de març de 2017 ha emès 
dictamen previ favorable a la proposta d’acceptació de la delegació acordada per 
l’Ajuntament d’Ogassa, de les facultats de gestió, liquidació i recaptació de l’impost 
sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. 
 
La Secretaria de la corporació ha emès informe jurídic sobre el procediment a seguir en 
data 6 de març de 2017. 
 
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. Acceptar la delegació acordada per l’Ajuntament d’Ogassa, de les facultats de 
gestió, liquidació i recaptació de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana. Aquesta delegació s’incorpora a l’annex del “Conveni de delegació 
de competències de gestió, liquidació i recaptació de tributs locals” subscrit amb 
l’Ajuntament d’Ogassa. 
 
Segon. Estendre la delegació de competències prevista a l’apartat Primer, al Consorci 
Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès, en tant que entitat pública creada a l’efecte, 
pels Consells Comarcals de la Cerdanya i del Ripollès. 
 
Tercer. Publicar l’acceptació de la delegació formulada per l’Ajuntament d’Ogassa, 
d’acord amb allò que determina la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic. 
 
Quart. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, el president o persona en 
qui delegui perquè, en nom i representació d’aquesta corporació, pugui signar tots 
aquells documents que siguin necessaris per dur a terme els presents acords.  
 
Cinquè. Comunicar aquest acord al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya – Ripollès 
i a l’Ajuntament d’Ogassa, als efectes oportuns. 
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8. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS, EL CONSORCI SERVEI RECAPTACIÓ 
CERDANYA-RIPOLLÈS  I L’AJUNTAMENT D’OGASSA  PER AL 
FINANÇAMENT DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS QUE L’AJUNTAMENT 
D’OGASSA TÉ DELEGATS AL CONSELL COMARCAL. 
 
El president proposa deixar sobre la taula aquesta proposta i el Ple ho aprova 
per unanimitat dels membres assistents.  
 
 
9. PROPOSTA DE RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT PER AL 
DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS PRIVADES D’UN 
TREBALLADOR  
 
El funcionari interí d’aquesta corporació, senyor Francesc Xavier Masdeu i Nou, 
que ocupa un lloc de treball d’enginyer, amb una jornada de treball de 20 hores 
setmanals, ha sol· licitat en data 16 de febrer de 2017, la compatibilitat per a 
l’exercici d’activitats privades d’enginyer,  dins l’horari següent: 
 
-Matí de 8 a 15 hores: dilluns, dimecres i divendres 
-Tarda de 16 a 20:30 hores: dilluns, dimecres i divendres 
 
La regulació del sistema d’incompatibilitats feta per la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions 
públiques i la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal 
al servei de la Generalitat de Catalunya, preveuen la possibilitat d’autoritzar 
activitats privades al personal al servei de les administracions públiques. 
 
El principi inspirador d’aquestes Lleis és que aquells que prestin serveis en el 
sector públic, no desenvolupin activitats que puguin impedir o menyscabar el 
compliment estricte dels deures inherents al càrrec que ocupen o que puguin 
comprometre la independència, la imparcialitat i l’objectivitat en les tasques 
que tenen encomanades per raó del servei. 
 
La competència per fer la declaració de compatibilitat correspon al Ple de la 
corporació, d’acord a les previsions de l'article 14 de la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre i l’article 2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre. 
 
L’article 329, en relació amb l'article 330  del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya, estableix 
la possibilitat de reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades, 
sempre que la suma de les jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada 
no superi la jornada ordinària establerta a l’entitat local incrementada en un 50% i que 
no hi hagi coincidència horària en l’exercici d’ambdues activitats. 
 
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: 
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Primer. Atorgar al senyor Francesc Xavier Masdeu i Nou, de conformitat amb 
la sol· licitud efectuada i a l’empara d’allò que disposen la Llei 53/1984 i la Llei 
2/1987, la compatibilitat per exercir l’activitat privada d’enginyer, a temps 
parcial, en horari compatible amb el de la jornada que exerceix al Consell 
Comarcal. Aquesta compatibilitat s’atorga pel termini d’un any, la qual es 
prorrogarà tàcitament mentre es mantinguin les circumstàncies que han originat 
la seva sol· licitud. 
 
Segon.- El lloc de treball que ocupa al Consell Comarcal es declara incompatible 
amb l’exercici de la professió d’enginyer per a algun ajuntament de la comarca, 
ja sigui per compte propi (per si mateix o bé per compte d’alguna societat en la 
que participi), ja sigui per compte aliè. 
 
Tercer.- Es declara incompatible amb el lloc de treball que ocupa al Consell 
Comarcal, la realització per compte propi o aliè i dins l’àmbit de la comarca del 
Ripollès, de projectes d’obra o d’activitats d’instal· lacions juvenils, així com la 
realització de projectes d’activitats sotmeses al règim de llicència ambiental i, 
per tant, sotmeses a informe o dictamen de la Ponència Comarcal d’Avaluació 
Ambiental. 
 

Quart.- L’autorització de compatibilitat també restarà sense efecte en els supòsits 
següents: 
 

- si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures 
derivats del seu càrrec en aquesta corporació o en comprometés la seva 
imparcialitat o independència, 

 
- si l’activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona 

conegui per raó del càrrec. 
 

- si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada  laboral 
en aquesta corporació. 

 
Cinquè. Comunicar l’acord a l’interessat, i fent-li palès que en contra el mateix 
podrà interposar recurs de reposició davant el Ple d’aquesta corporació, en el 
termini d’un mes comptat des de l’endemà de rebre la notificació, o bé recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós, en el termini de dos mesos 
comptats des de l’endemà de la recepció. 
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10. DONAR COMPTE DE L'INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE 
LES OBLIGACIONS DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ 
PREVISTES A LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27 D’ABRIL, 
D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT 
FINANCERA, DESENVOLUPADES PER L’ORDRE HAP/2015/2012.  4T 
TRIMESTRE 2016. 
 
En data 10 de febrer de 2017, la interventora del Consell Comarcal, ha emès l'informe 
que es transcriu a continuació: 
 

"INFORME  
 
Antecedents 
 
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
sostenibilitat financera, (LOEPSF), regula el principi de transparència com a 
base del funcionament de les Administracions Públiques.  
 
 
En concret, l’article 6 LOEPSF estableix l’obligació de les Administracions 
Públiques de subministrar tota la informació necessària pel compliment de les 
disposicions recollides en l’esmentada llei, amb la forma i procediments que 
s’estableixin en les normes que la desenvolupin.  
 
El desenvolupament reglamentari d’aquest article es troba en l’Ordre del 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, HAP/2105/2012, de 1 
d’octubre, estableix que la remissió d’aquesta informació haurà de realitzar-se 
abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre de l’any. 
 
 
Mitjançant el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, es desenvolupa la 
metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les 
Administracions Públiques i les obligacions de publicació i de remissió al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el que preveu la 
LOEPSF. 
 
L’Ordre  HAP/2105/2012 estableix en l’article 4 que la remissió de la 
informació 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) 
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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 
quart trimestre de 2016, el passat 31 de gener de 2016. 
 
La remissió de la informació s’ha realitzat a través de la plataforma telemàtica 
habilitada a l’efecte a l’Oficina Virtual de les Entitats Locals, 
https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/trimestrales/ 
 
SEGON.- Segons l’article 3 de la LOEPSF s’entendrà per Estabilitat 
Pressupostària de les Administracions Públiques la situació d’equilibri o 
superàvit estructural.  El compliment d’aquest objectiu implica, en termes  
 
generals, que els capítols 1 a 7 de l’estat de despeses del pressupost es financin 
amb ingressos no financers, és a dir, amb ingressos procedents dels capítols 1 
a 7 de l’estat d’ingressos.  Cal tenir en compte que per a un correcte càlcul,  
 
 
han de realitzar-se determinats ajustos per adaptar i transformar el saldo 
pressupostari no financer a la comptabilitat nacional. 
 
Les dades referents a l’execució del pressupost del 4t trimestre 2016 en termes 
consolidats,  així com els càlculs i ajustos efectuats que han estat presentats al 
MINHAP, són els que es resumeixen a continuació. 
 

 Informe Avaluació - Resultat Estabilitat Pressupostària del Grup 
Administració Pública 

 
 

Ingressos Despesa Ajustaments per operacions Necessitat
no financers no financera pròpia Entitat internes de Finançament

7.205.280,99 7.049.823,30 0,00 2.158,84 157.616,53
983.592,84 926.133,53 0,00 -12.374,27 45.085,04

1.358.828,67 1.257.711,37 11.794,88 11.112,69 124.024,87

9.547.702,50 9.233.668,20 11.794,88 897,26 326.726,44

 
 

CAPACITAT / NECESSITAT FINANÇAMENT DE LA CORPORACIÓ LOCAL 326.726,44
 

 
 
Informe del nivell de deute viu a 30-09-2016 del Grup Administració Pública 

 
 
 
 



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 

 

Amb TOTAL
Deute a Operacions Fàctoring Avals Altres AAPP DEUTE VIU 

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

CCR 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 33.928,87 0,00 440.388,38 0,00 0,00 0,00 0,00 474.317,25

TOTALS 33.928,87 0,00 440.388,38 0,00 0,00 0,00 0,00 474.317,25

 
 
 
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 MINHAP corresponents al PMP del 4t trimestre 2016 
són les que segueixen: 

 
RÀTIO PERÍODE

RÀTIO OPERACIONS MIG
OPERACIONS PENDENTS PAGAMENT

ENTITAT PAGADES PAGAMENT TRIMESTRAL

Consell Comarcal del Ripollès -0,24 -21,73 -7,86
Consorci Servei Recaptació Cerdanya-Ripollès -13,60 -29,79 -15,61
Agència de Desenvolupament del Ripollès 54,35 41,76 43,65

1,28PERÍODE MIG DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS (PMP)........................

 
 
QUART.- De l’anàlisi de les dades es desprèn que a nivell consolidat i fins al 
tercer  trimestre de 2016  es compleix l’objectiu d’Estabilitat  Pressupostària, 
donat que la Corporació obté una capacitat de finançament global de 
326.726,44 €. 
 
També es compleix l’objectiu de Sostenibilitat Financera a nivell consolidat; la 
corporació presenta un PMP global de 1,28 dies i per tant no supera el màxim 
establert per la normativa vigent de 30 dies. 
 
No obstant, cal destacar que a nivell desagregat, l’Agència de Desenvolupament 
del Ripollès sobrepassa aquest límit màxim, i situa el seu PMP, en el 4t 
trimestre, en 43,65 dies, i que en el trimestre anterior, (3r), el seu PMP també 
sobrepassava aquest límit i  se situava en 48,18 dies. 
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En conseqüència, es recomana tenir en compte la Nota informativa sobre el 
règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici 2016, que estableix 
que en cas de que el PMP superi el termini de 30 dies, cal actualitzar el pla de 
tresoreria previst a l’article 13.6 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril.  En 
l’actualització del pla de tresoreria cal incloure-hi mesures de sanejament i de 
gestió que han de fer referència a la reducció de despeses, l’increment 
d’ingressos o a la gestió de cobraments i pagaments.  L’actualització del pla de 
tresoreria ha de ser aprovat per l’òrgan cometent per adoptar aquestes 
mesures.   
 
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//Ripoll, 10 de febrer de 2017” 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
El president fa un breu resum explicatiu de l’informe. 
 
 
11. DONAR COMPTE DE L'INFORME DE PRESIDÈNCIA RELATIU AL 
NOMBRE DE LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL EVENTUAL DEL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS, 4T TRIMESTRE DE L'ANY 2016  
 
Es dóna compte de l'informe del president, de data 6 de març de 2017, el qual és del 
contingut literal següent: 
 
“L'INFORME RELATIU AL NOMBRE DE LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL 
EVENTUAL DEL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS, 4T 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. 
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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 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 quart 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, 6 de març de 2017” 
 
El Ple en queda assabentat. 

 

12. PROPOSTA D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM 

El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El 
Consell Comarcal del Ripollès en la sessió plenària de data 16 de juliol de 2013 va 
aprovar l’adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir . El passat mes de desembre de 
2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el Pacte Nacional pel 
Referèndum.  

El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el manifest, 
els objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest expressa és 
del contingut literal següent: 

 
“Manifest Pacte Nacional pel Referèndum  

La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té 
indubtables arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al 
llarg del temps. Avui, Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per 
innegables raons d’història, lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les 
seves estructures polítiques no el reconeguin així.  
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El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident 
davant del món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui 
recull la voluntat d’una gran majoria de la seva població.  

Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el 
de decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria 
de ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un 
referèndum.  

Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans 
mitjançant un referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació 
cívica, pacífica i democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de 
la societat organitzada a favor del seu dret a decidir.  

Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret 
constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat.  

Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política dels 
Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha de 
ser entès com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes polítics 
i no per crear-ne de nous o per agreujar els existents. 

Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST 
entenem el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que 
permet el debat polític plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords 
eficaços.  

Per tot això :  

Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques 
i els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les 
garanties justes i necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la 
comunitat internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i 
efectiu.  

Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta 
la voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que 
hi sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum.  

Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure 
expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han 
expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol.  
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Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes 
polítics. I ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats 
modernes: el coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que 
s’expressa amb el vot.  

Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això 
és necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions 
entre les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.” 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la 
Gestió, el Ple aprova, per majoria absoluta, els acords següents: 
 
Primer.- Adherir-se al Pacte Nacional pel Referèndum i subscriure el contingut del 
manifest Pacte nacional pel Referèndum. 
 
Segon.- Promoure a la comarca del Ripollès que entitats, associacions i agents 
econòmics es sumin al Pacte Nacional pel Referèndum i subscriguin el seu Manifest. 

 
Tercer.- Comunicar aquest acord a tots els ajuntaments de la comarca, a la Generalitat 
de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a 
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de 
Municipis (ACM).  
 
El senyor Roger Bosch del grup ERC-AM celebra que aquesta proposta passi pel Ple. 
Vol recordar que ha estat una iniciativa del seu Grup. 
 
La proposta s’aprova amb 15 vots a favor (9 vots a favor dels membres assistents de 
CIU, 4 vots a favor del grup d’ERC-AM, 1 vot del membre assistent de MES i 1 vot de 
la consellera de la CUP-PA) i amb l’abstenció de la consellera del grup PSC-CP. 
 
 
13.  PROPOSTA DE SUPORT A LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA SOBRE LA REFORMA HORÀRIA 
 
El Ple de l’Ajuntament de Ripoll, en la sessió de data 29 de novembre de 2016, va 
aprovar la moció a favor de la declaració institucional de la Generalitat de Catalunya per 
regir-se sempre per l’horari de primavera-estiu, la qual és del contingut literal següent: 
 
 
“Moció a favor d'una declaració institucional de la generalitat de Catalunya per regir-
se sempre per l'horari solar de primavera i estiu. 
 
El passat diumenge 30 d'octubre, els rellotges de tot l'estat espanyol es van endarrerir 
una hora. Des de llavors, a molt punts de la península a dos quarts de sis ja és fosc. 
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Durant l'hivern les hores de llum natural es redueixen arreu deis territoris que es troben 
a la nostra latitud, però aquesta minva de les hores de sol s'accentua molt més amb el 
canvi d'horari administratiu. 
 
Als Països Catalans, pel fet de trobar-se situats a llevant de la península ibèrica, es 
percep aquest canvi de forma més acusada. A tall d'exemple, el dia 29 de novembre de 
2016, a la Costa Brava el sol és pon a les 17:17 hores mentre que a les RíasBaixas, a 
la costa gallega ho fa 48 minuts més tard, a les 18:05 hores. 
 
El passat 25 d'octubre el Parlament de les llles Balears aprova per unanimitat una 
declaració institucional que insta el govern espanyol a regir-se sempre per l'horari 
solar deis mesos de primavera i estiu. També el seguiren les Corts Valencianes tot 
elaborant una declaració institucional amb el mateix fi. 
 
Els arguments que expliquen el canvi d'hora vigent han quedat obsolets perquè van molt 
vinculats a l'economia industrial del segle passat. 
 
L'horari d'estiu, mantingut tot l'any, avui dia, tindria beneficis pera l'estalvi energètic, 
el turisme i la conciliació de la vida laboral i familiar. 
 
La llum solar és clau per la salut i el bon estat d’ànim de la societat. La seva manca o 
escassetat perjudica la salut de la gent i pot acabar causant des d'insomni o depressions 
fins a trastorns per dèficit d'atenció en els infants. 
 
Tenir més hores de sol a la tarda implicaria un estalvi energètic. També podria ajudar 
a desestacionalitzar el turisme, i per tant baixar la desocupació habitual després del 
període càlid. Previsiblement també augmentarien les vendes del comen;: petit i mitja, 
perquè amb més hores de sol a la tarda la gent s'animaria a sortir més 
fàcilment al carrer. 
 
Així mateix, pel fet d'haver-hi més hores de sol, la gent no es quedaria tantes hores 
tancada a casa i faria més activitats a l'aire lliure, esports, activitats culturals, etc. 
 
En definitiva, hom creu que aquest canvi faria augmentar la qualitat de vida de la 
societat. 
 
Per tots aquests motius, el grup d'Esquerra Republicana a I'Ajuntament de Ripoll 
proposa l'adopció deis següents: 
 
ACORDS 
 
Primer. Manifestar el recolzament de I'Ajuntament de Ripoll a la proposta de reforma 
consistent en mantenir l'horari de primavera i estiu durant tot l'any. Un horari lògic, 
racional i natural, per a treure el màxim de profit d'aquest recurs tan valuós que són 
les hores de llum diürna, o sia el sol. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a la resta d'ajuntaments de la comarca i instar-ne la 
seva aprovació. 
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Tercer. Instar el Parlament de la Generalitat de Catalunya a aprovar una declaració 
institucional per tal que Catalunya es regeixi sempre per l'horari solar deis mesos de 
primavera i estiu. Així mateix, que aquest ho traslladi el govern espanyol per tal que 
aprovi una declaració homòloga.” 
 
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 de l’Ajuntament de Ripoll en tots els seus termes. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Ripoll i al Parlament de Catalunya. 
 
El President es manifesta el suport a l’Ajuntament de Ripoll en una proposta que impulsa  
mantenir l’horari d’estiu tot l’any. 
 
El senyor Roger Bosch, del grup ERC-AM fa l’esment que és una proposta del seu grup 
en un moment en què és especialment important emprendre mesures tendents a l’estalvi 
energètic. 
 
 
14. PROPOSTA DE SUPORT A LA MOCIÓ PER A LA MILLORA DEL SERVEI   
DE BUS ENTRE ELS MUNICIPIS DEL  RIPOLLÈS I BARCELONA 
 
Antecedents 
 
La consulta dels horaris del bus interurbà que uneix les poblacions del Ripollès i 
Barcelona, ha permès detectar que de dilluns a divendres l’empresa concessionària del 
servei ofereix la possibilitat d’anar i tornar de Barcelona, o sigui que al matí és possible 
desplaçar-se amb bus a Barcelona i a la tarda tornar amb bus a la comarca, i a la inversa 
també es dóna. No obstant i això, aquesta possibilitat no es dóna en els dissabtes, 
diumenges i festius que només preveu un viatge, de manera que és inviable que un 
ciutadà pugui anar a Barcelona al matí i tornar per la tarda o a la inversa, atès que només 
hi ha previst un viatge, a diferència dels dies entre setmana. 
 
 
 
S’acredita aquesta problemàtica en els horaris que es relacionen a continuació: 
 

De dilluns a divendres Dissabtes Diumenges 

 
Camprodon - Barcelona   06.30 - 08.45 
Camprodon - Barcelona   16.30 - 18.30 
 
Barcelona - Camprodon   09.30 - 11.30 
Barcelona - Camprodon   19.15 - 21.15 
 

 
Camprodon - Barcelona 
07.15 - 09.20 
 
Barcelona - Camprodon 
10.15 - 12.20 

 
Camprodon - Barcelona 
17.00 - 19.00 
 
Barcelona - Camprodon 
19.15 - 21.15 
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Sant Pau S. - Barcelona   06.36 - 08.45 
Sant Pau S. - Barcelona   16.36 - 18.30 
 
Barcelona - Sant Pau S.   09.30 - 11.24 
Barcelona - Sant Pau S.   19.15 - 21.09 
 

 
Sant Pau S. - Barcelona 
07.21 - 09.20 
 
Barcelona - Sant Pau S. 
10.15 - 12.14 

 
Sant Pau S. - Barcelona 
17.06 - 19.00 
 
Barcelona - Sant Pau S. 
19.15 - 21.09 

 
Sant Joan Ab. - Barcelona 06.45 - 8.45 
Sant Joan Ab. - Barcelona 16.45 -18.30 
 
Barcelona - Sant Joan Ab. 09.30 - 11.15 
Barcelona - Sant Joan Ab. 19.15 - 21.00 
 

 
Sant Joan Ab. - 
Barcelona 
07.30 - 09.20 
 
Barcelona - Sant Joan 
Ab. 
10.15 - 12.05 

 
Sant Joan Ab. - Barcelona 
17.15 - 19.00 
 
Barcelona - Sant Joan Ab. 
19.15 - 21.00 

 
Ripoll - Barcelona - 07.00 - 08.45 
Ripoll - Barcelona - 17.00 - 18.30 
 
Barcelona - Ripoll    09.30 - 11.00 
Barcelona – Ripoll   19.15 - 20.45 
 

 
Ripoll - Barcelona 
07.45 - 9.20 
 
Barcelona - Ripoll 
10.15 - 11.50 

 
Ripoll - Barcelona 
17.30 - 19.00 
 
Barcelona - Ripoll 
19.15 - 20.45 

 
 
Aquesta manca de possibilitat de retorn el mateix dia impedeix que diferents ciutadans 
puguin fer ús dels busos, de manera que es considera convenient instar al Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i a la companyia 
concessionària del servei de transport de viatgers, que formuli l’augment del servei per 
tal de garantir la possibilitat d’incrementar el servei durant el cap de setmana, d’igual 
forma que durant la setmana. 
 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Ripoll, en la sessió de data 27 de febrer 
de 2017, va adoptar un acord pel qual es sol·licita l’increment del servei de transport de 
viatgers de bus des de Ripoll a Barcelona, els caps de setmana i festius per tal de prestar 
els servei com es fa els dies entre setmana. 
 
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-. Instar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
i a l’empresa TEISA per tal que incrementi el servei de transports de viatgers en bus des 
de les poblacions de Camprodon, Sant Pau de Segúries, Sant Joan de les Abadesses, 
Ripoll i Barcelona durant els caps de setmana i festius, per tal de prestar els servei com 
es fa els dies d’entre setmana. 
 
Segon-. Comunicar aquest acord als ajuntaments de Camprodon, Sant Pau de Segúries, 
Sant Joan de les Abadesses i Ripoll. 
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15. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE SUPORT AL SECTOR 
AGRARI CATALÀ 
 
Vista la moció presentada pel grup d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 
Municipal, la qual és del contingut literal següent: 
 

“MOCIÓ DE SUPORT AL SECTOR AGROALIMENTARI CATALÀ 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La situació d’economia global i liberalitzada en la que vivim, juntament amb les 
exigències de la societat europea pel que fa a qualitat i seguretat dels productes 
alimentaris, fa que el sector agrari europeu hagi d’afrontar unes altes exigències en la 
producció i una pressió molt gran dels preus a la baixa, el que el situa en una posició 
de debilitat. 

Garantir la qualitat i la seguretat dels productes alimentaris genera uns costos afegits 
a les empreses agràries que en molts casos el mercat no és capaç d’assumir. Si a aquesta 
situació s’hi afegeix la competència d’altres països, que són capaços d’oferir al mercat 
productes alimentaris a costos més baixos i moltes vegades amb estàndards de qualitat 
inferiors al català, ens trobem que el sector agrari europeu afronta una situació de dura 
competència.  

Analitzant la distribució dels esforços al llarg de tota la cadena alimentària, queda clar 
que el sector productor és la baula feble davant la indústria de transformació i sobretot, 
la gran distribució, que cada vegada té més poder. I això vol dir que té capacitat per 
incidir directament en el preu dels productes sense tenir en compte la resta d'actors de 
la cadena. 

Catalunya, com a país, està vivint un moment crucial de la seva història que ha de 
culminar amb la creació de la República Catalana, i aquesta nova República no pot 
continuar aplicant polítiques amb mentalitat ni criteris autonomistes. S’ha de fer un pas 
endavant i, en relació al món agrari, establir un debat amb el conjunt de la societat per 
definir el model territorial i socioeconòmic del nou país, que ha d’incloure un contracte 
de drets i deures entre la societat i el sector primari, aprofitant l’oportunitat que ofereix 
la nova República Catalana, que ha de contribuir a potenciar-lo amb un 
desenvolupament sostenible que continuï generant riquesa i dinamització econòmica, 
que permeti seguir cohesionant territorial i socialment el país i al mateix temps, 
incrementi el nivell de la nostra sobirania alimentària. 

Aquest contracte ha de permetre gestionar la situació actual i afrontar el futur amb la 
garantia de disposar d’una política agrària catalana, una proposta de sector 
agroalimentari consensuada i de país, que reconegui la multifuncionalitat del sector 
agrari, tant des del punt de vista de l’alimentació, amb la producció d’aliments de 
qualitat, sans i segurs, des del punt de vista mediambiental, amb la gestió del territori i  
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manteniment del patrimoni natural i la biodiversitat, i des del punt de vista social, per 
la contribució a l’equilibri social i territorial del país, ja que contribueix de manera 
principal a tenir pobles vius i fixar persones al territori. 

Per consolidar la base que asseguri que el sector agroalimentari pugui seguir oferint 
aquests serveis a la societat, en aquests moments els ajuts són imprescindibles. I 
continuar a l'Estat espanyol i en el sistema autonòmic ens perjudica.  

La reducció en 132 milions d’euros del pressupost del PDR 2014/2020 respecte el 
2007/2013, a causa de la disminució de l’aportació de l’Estat Espanyol en 173 milions 
d’euros (-75%) per la seva política de renacionalització malgrat que s'hagi intentat 
compensar amb un augment de l’aportació del fons europeu FEDER en 34,6 milions 
d’euros (+11%) i de la Generalitat de Catalunya en 7,1 milions d’euros (+2%), afecta 
directament i de manera molt negativa a l’execució de les polítiques de 
desenvolupament rural que necessita aplicar Catalunya. Polítiques que atorguen ajuts, 
no només en les línies de competitivitat i sostenibilitat de les empreses i les produccions, 
sinó també a la millora de la qualitat d’aquestes, a la transformació i comercialització, 
a la innovació i a la transferència tecnològica, a la gestió forestal, a la modernització 
de regadius i a polítiques de desenvolupament econòmic del territori (programa 
LEADER) que ajuden a la dinamització i diversificació econòmica a partir de les 
iniciatives locals. 

Per altra banda, els ajuts directes de la PAC actuals no s'ajusten a la realitat i 
necessitats dels sectors productius catalans, perquè l’Estat Espanyol defineix i ens 
imposa el seu model, molt diferent del nostre, i el marc de relacions autonòmic no 
permet que puguem definir i implantar els ajuts en la línia que el nostre sector 
agroalimentari i el país necessiten.  

Per tots aquests motius, els membres del grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya al Consell Comarcal del Ripollès proposem d’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer. Donar suport a l’establiment d’un contracte de país entre el sector 
agroalimentari i la societat, basat en els següents punts:  

a. Reconèixer la importància del paper que juga el sector agrari dins del país, 
tant des del punt de vista econòmic com des del punt de vista ambiental, 
social i territorial, reconeixent la contribució del sector primari en: 

• L’abastament segur d’aliments a la població 

• La gestió del medi i la conservació dels recursos naturals i del paisatge 
agrari i rural 

• L’ocupació equilibrada del territori 
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b. Promoure el desenvolupament del sector sobre la base de l’empresa 
d’economia familiar agrària, establint polítiques que tinguin com a principal 
referència l’empresa familiar, amb reconeixement de drets i deures per 
cadascun dels seus membres, com a factor d’arrelament al territori i de no 
deslocalització de l’activitat, que aplica criteris de gestió econòmica moderna, 
basada en la comptabilitat analítica i l’estudi de costos de l’activitat i de 
rendibilitat de les seves inversions i, que pel seu lligam amb el territori, aplica 
bones pràctiques agràries per assegurar la sostenibilitat i el futur del medi en el 
que treballa, mantenint els recursos naturals bàsics i reduint els impactes 
negatius de l’activitat agrària sobre el medi. 

c. Orientar els ajuts de les diferents administracions a objectius que permetin 
enfortir el sector, tant des del punt de vista de la seva capacitat productiva, com 
de la seva capacitat d'organització i cooperació, com des del punt de vista de la 
seva rendibilitat, amb l’objectiu de fer-lo més competitiu, millorar la seva 
capacitat d'incidir en la cadena de valor i, per tant, facilitar l’adaptació a les 
oportunitats del mercat i dels nous hàbits de consum de la societat. 

d. Establir polítiques per a què el mercat i la societat valorin com cal els 
productes que ofereixen les empreses agràries, de manera que els paguin uns 
preus justos que es converteixin en rendes dignes, i que els ajuts no siguin un 
objectiu en si, sinó que siguin un suport a l’activitat que es desenvolupa amb la 
finalitat d’assolir uns objectius que permetin a les empreses agràries competir 
en un mercat global i competitiu. 

e. Continuar desenvolupant polítiques per afavorir la generació d’oportunitats, 
que facilitin el relleu generacional a les empreses agràries fomentant noves 
incorporacions, sense discriminació per l’origen, que assegurin també la plena 
participació de les dones dins el sector agrari, i que assegurin una bona 
formació agrària, tant a les escoles de capacitació com a les universitats. 

f. Establir uns estàndards mínims de producció per assegurar la qualitat i la 
seguretat dels productes alimentaris, i també processos de producció sostenibles 
i respectuosos amb el medi i l’entorn. 

g. Desenvolupar nous models de governança que promoguin l’apoderament del 
sector primari i la seva coresponsabilitat en la gestió sostenible de l’activitat 
mitjançant plantejaments de gestió participativa i cogestió. 

h. Promoure la diversificació de l’economia agrària a través d’incentivar la 
transformació i la comercialització dels productes propis de l’explotació, 
afavorint la venda de productes de temporada i de proximitat, per venda directa 
o circuit curt de comercialització, per a què el valor afegit es quedi a l’empresa 
agrària i alhora reduir la petjada de carboni de les produccions agràries. 

i. Incentivar la investigació, recerca i transferència tecnològica per la 
modernització i el desenvolupament d’unes empreses agràries adaptades als 
temps actuals i que els permeti adaptar-se als requeriments futurs, millorant, a 
través del coneixement, la professionalització del sector. 
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j. Continuar impulsant polítiques per controlar els danys derivats de la fauna 
salvatge i establir mesures per prevenir i reduir aquests danys a les explotacions 
afectades, així com per evitar, en la mesura que sigui possible, i compensar les 
pèrdues econòmiques per aquest concepte. 

k. Aprovar una llei que reguli què es considera espai agrari i els usos i les 
intervencions que s'hi porten a terme, de manera que quedi protegit de les 
activitats urbanístiques i pugui continuar desenvolupant la seva tasca 
productora d’aliments. 

Segon. Comunicar aquest acord als grups parlamentaris al Parlament de Catalunya i 
a la Generalitat de Catalunya”.  

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 presentada pel grup comarcal d’ERC-AM de 
suport al sector agrari català. 
 
Segon – Donar trasllat d’aquest acord als grups parlamentaris del parlament de 
Catalunya i a la Generalitat de Catalunya als efectes oportuns. 
 

El conseller senyor Joan Dordas, explica que el sector agrari està patint any rere any 
constants retallades. Si seguim en aquesta línia podem tenir en els propers anys una 
davallada molt forta. Som el sector primari i és el moment de començar a utilitzar tots 
els instruments al nostre abast per defensar el sector. La pagesia, si no es canvia la 
tendència, té els dies comptats. Ens estan ensenyant les dents cada moment. Demanen 
el suport del Consell Comarcal per fer sentir la seva veu. Estan patint retallades molt 
importants. 

El President manifesta la plena adhesió de la corporació a les seves reivindicacions. 

 
16. PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA SOL·LICITUD D’ATORGAMENT DE LA 
CREU DE SANT JORDI AL CERCLE FILATÈLIC I NUMISMÀTIC DE 
RIPOLL 
 
El Ple de l’Ajuntament de Ripoll, en la seva sessió de data 28 de febrer de 2017 ha 
adoptat l’acord que es transcriu a continuació: 
 
“Acord d'incoació d'expedient per a la sol·licitud a la Generalitat de Catalunya per a 

l'atorgament de la Creu de Sant Jordi al Cercle Filatèlic i Numismàtic de Ripoll 
 
Motivació 
El Cercle filatèlic i numismàtic de Ripoll és una entitat ripollesa ben arrelada a la Vila 

amb una llarga trajectòria que arriba enguany als 50 anys, que ha portat una activitat 

continuada i activa en el mon de la Filatèlia, Numismàtica i el col·leccionisme arreu de 

Catalunya i de l'Estat espanyol. 
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Tot i que els objectius bàsics de l'entitat estan relacionats amb el món de la Filatèlica, 

la Numismàtica i el col·leccionisme en tot moment ha tingut una especial sensibilitat en 

col·laborar (i a vegades liderar) en activitats, efemèrides o commemoracions d'interès 

social  o cultural de Ripoll i el Ripollès i també d'arreu de Catalunya. A més des del 

Cercle s'han donat a conèixer elements patrimonials, històrics o culturals de Ripoll 

arreu mitjançant la participació en exposicions internacionals, l'edició de segells i 

altres iniciatives. 
 
Atenent doncs aquesta trajectòria del Cercle Filatèlic i Numismàtic de Ripoll es 

considera que es fa mereixedora que li sigui atorgada la Creu de Sant Jordi, distinció 

que es concedeix a persones naturals o jurídiques que, pels seus mèrits, hagin prestat 

serveis destacats a Catalunya en la defensa de la seva identitat, cultura o civisme. 
 
En conseqüència, 
 
Disposició 
 
El Ple municipal resol: 
 
7.1.1. Aprovar l'inici de l’expedient per a la sol·licitud a la Generalitat de Catalunya de 

l’atorgament de la Creu de Sant Jordi al Cercle Filatèlic i Numismàtic de Ripoll. 
 
7.1.2. Donar coneixement d'aquesta iniciativa  a les entitats i persones relacionades 

amb l'entitat a efectes que puguin adherir-se a la present 
 
7.1.3. Remetre el present acord a la Generalitat de Catalunya, i encarregar a l'àrea 

de Serveis a les persones d'aquest Ajuntament la gestió i difusió de la iniciativa per  

tal de recollir les adhesions d'entitats, institucions i persones que calgui.” 
 
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-. Adherir-se a la iniciativa de l’Ajuntament de Ripoll per a sol· licitar a la 
Generalitat de Catalunya l’atorgament de la Creu de Sant Jordi al Cercle Filatèlic i 
Numismàtic de Ripoll. 
 
Segon. Donar trasllat d’aquest acord als ajuntaments de la comarca del Ripollès a 
l’efecte oportú. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a la Generalitat de Catalunya. 
 
El President explica que l’Ajuntament de Ripoll lidera el reconeixement de la tasca 
vigorosa duta a terme des de fa molts anys pel Centre Filatèlic de Ripoll. 
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17.DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
Es dóna compte dels Decrets dictats per la Presidència que es detallen a continuació: 
 
Decret de 11.11.16 Atorgar i denegar les subvencions a les persones i entitats que es 

relacionen. 
Decret de 30.11.16 Reconeixement de la gratuïtat per a l’ús dels serveis escolars de 

menjador i/o transport per al curs escolar 2016-2017 (fase 2) als 
alumnes que es relacionen. 

Decret de 01.12.16 Esmena de l’error material del decret de resolució de les sol·licituds 
d’ajut de desplaçament per al curs 2016-2017 (fase 1a.). 

Decret de 01.12.16 Esmena de l’error material del decret de resolució de les sol·licituds 
d’ajut de menjador per al curs 2016-2017 (fase 1) (ajuts en funció 
de la distància). 

Decret de 02.12.16 Modificació del contracte menor del servei de transport a la 
demanda 2016-2017 línia Toses-Planoles-Ribes. 

Decret de 15.12.16 Incoació d’expedient sancionador per abocaments que superen els 
límits permesos a l’empresa que es relaciona. 

Decret de 16.12.16 Reconeixement de la gratuïtat per a l’ús dels serveis escolars de 
menjador i/o transport per al curs escolar 2016-2017. 

Decret de 20.12.16 Contracte menor de subministrament de senyalització per a la 
reparació i reposició de l’existent a la xarxa de senders Itinerànnia 
al Ripollès, any 2016. 

Decret de 20.12.16 Contracte menor de serveis de manteniment de l’abocador 
comarcal clausurat Ripollès-3. 

Decret de 20.12.16 Imposició de sanció a l’empresa que es relaciona per abocaments 
al sistema de sanejament amb paràmetres que excedeixen dels 
límits permesos en el Reglament regulador d’aigües residuals de la 
comarca del Ripollès. 

Decret de 20.12.16 Contracte menor de subministrament i instal·lació de les targetes 
necessàries per integrar als autòmats existents els nous variadors de 
freqüència de diverses bombes d’impulsió i la programació dels 
autòmats per un correcte funcionament del pou de bombes d’aigua 
bruta a les EDARS de Ribes de Freser, Camprodon, Sant Joan de 
les Abadesses i Ripoll (estació bombeig Botei). 
 

Decret de 20.12.16 Contracte menor de serveis de manteniment del camí d’accés al 
Refugi d’animals del Ripollès. 

Decret de 20.12.16 Contracte menor d’obres de divisió de la zona d’esbarjo del Refugi 
d’animals del Ripollès i altres petites millores. 

Decret de 21.12.16 Contracte menor de subministrament de material informàtic. 
Decret de 21.12.16 Contracte menor de subministrament de llicències informàtiques. 
Decret de 21.12.16 Contracte menor de manteniment i conservació de la caldera i de 

les instal·lacions d’aire condicionat del Consell Comarcal del 
Ripollès. 

Decret de 21.12.16 Contracte menor de serveis per al manteniment i conservació de 
l’ascensor del Consell Comarcal del Ripollès. 
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Decret de 22.12.16 Acceptar la renúncia de la cap de l’Àrea de Serveis a les persones i 

adscriure aquesta treballadora al lloc de treball de tècnica de 
joventut. 

Decret de 22.12.16 Contracte menor de serveis per al manteniment del sistema de 
seguretat, detecció de robatori, incendi, control d’accessos i 
connexió a central receptora d’alarmes de l’edifici del Consell 
Comarcal del Ripollès, any 2017. 

Decret de 22.12.16 Contracte menor de serveis per al manteniment de la llicència del 
programa de gestió de nòmines del Consell Comarcal del Ripollès, 
any 2017. 

Decret de 22.12.16 Contracte menor del servei d’auditoria dels comptes anual del 
Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès (CSRCR), 
exercici 2016. 

Decret de 27.12.16 Mantenir la contractació de la treballadora de la corporació que es 
relaciona fins a la convocatòria de la plaça. 

Decret de 27.12.16 Contractar a la treballadora que es relaciona com a dinamitzadora 
juvenil. 

Decret de 27.12.16 Assignació a la funcionària de la corporació que es relaciona les 
funcions de cap d’àrea de Serveis a les persones i de cap d’àrea de 
Cooperació Municipal, Relacions Institucionals i transfrontereres, 
Modernització de l’Administració i Innovació Territorial. 

Decret de 30.12.16 Acceptar la baixa voluntària del treballador de la corporació que es 
relaciona. 

Decret de 09.01.17 Aprovar el pagament de les certificacions núm. 1, 2, 3, 4 i 5 de 
l'obra 2012/1332, inclosa al PUOSC, titulada " Augment de pressió 
al barri del Roser", de l'Ajuntament de Campdevànol, per un import 
total de 112.490,00 €. 

Decret de 09.01.17 Aprovar el pagament de la certificació núm. 1 i última de l'obra 
2012/1330, inclosa al PUOSC, titulada "Millora en la seguretat 
viària a les urbanitzacions del Castell i Vista Alegre", de 
l'Ajuntament de Campdevànol, per un import total de 24.645,56 €. 

Decret de 09.01.17 Aprovar el pagament de les certificacions núm. 1, 2, 3, 4 i 5 de 
l'obra 2011/861, inclosa al PUOSC, titulada "Rehabilitació dels 
edifici de cal Marquès i del convent del Carme per a museu 
municipal, 3a fase", de l'Ajuntament de Camprodon, per un import 
total de 158.503,17 €. 

Decret de 09.01.17 Aprovar el pagament de les certificacions núm. 1 i 2 de l'obra 
2011/1497, inclosa al PUOSC, titulada "Condicionament d’un 
local per a oficina de turisme i accés al museu", de l'Ajuntament de 
Camprodon, per un import total de 32.729,20 €. 

Decret de 09.01.17 Aprovar el pagament de les certificacions núm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
i 9 de l'obra 2011/873, inclosa al PUOSC, titulada "Ampliació i 
millora de la piscina municipal i sales annexes, fase 1", de 
l'Ajuntament de Ripoll, per un import total de 293.138,95 €. 

Decret de 10.01.17 Encomanar al Servei de Joventut del Consell Comarcal del Ripollès 
que iniciï les inspeccions biennals de les instal·lacions que es 
detallen a la part expositiva. 

Decret de 11.01.17 Denegar a l’alumne que es relaciona l’ajut de menjador per al curs 
2016-2017. 
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Decret de 19.01.17 Atorgament d‘un permís anual d’abocament d’aigües residuals 
amb camió cisterna a l’abocador clausurat Ripollès-3, al Consell 
Comarcal del Ripollès. 

Decret de 19.01.17 Atorgament d’un permís anual d’abocament d’aigües residuals 
amb camió cisterna al Refugi d’animals del Ripollès, al Consell 
Comarcal del Ripollès. 

Decret de 19.01.17 Inspecció biennal desfavorable a la casa de Colònies Alberg de 
Joventut Marista, del municipi de Toses. 

Decret de 24.01.17 Modificació de la resolució d’ajut de menjador escolar per al curs 
2016-2017, de l’alumna que es relaciona. 

Decret de 24.01.17 Pagar la part restant de l’incentiu de productivitat al treballador de 
la corporació que es relaciona. 

Decret de 30.01.17 Atorgar un incentiu al treballador de la corporació que es relaciona. 
Decret de 30.01.17 Designar al treballador de la corporació que es relaciona, com a 

tècnic expert en temes de comunicació per formar part de la Mesa 
de contractació del servei de producció de continguts informatius i 
altres d’interès local. 

Decret de 27.01.17 Reconeixement de la gratuïtat per a l’ús dels serveis escolars de 
menjador i/o transport escolar per al curs 2016-2017 a l’alumna que 
es relaciona. 

Decret de 27.01.17 Denegar a l’alumna que es relaciona l’ajut de menjador per al curs 
2016-2017. 

Decret de 27.01.17 Resolució de les sol·licituds d’ajut de desplaçament per al curs 2016-
2017 (Fase-3) dels alumnes que es relacionen. 

Decret de 27.01.17 Resolució de les sol·licituds d’ajut de menjador escolar per al curs 
2016-2017 (Fase-5) dels alumnes que es relacionen. 

Decret de 02.02.17 Aprovar el pagament de la certificació núm. 1 i última de l'obra 
2012/1329, inclosa al PUOSC, titulada "Millora del ferm de les 
zones altes i del centre del municipi de Campdevànol", de 
l'Ajuntament de Campdevànol, per un import total de 52.826,99 €. 

Decret de 02.02.17 Aprovar el pagament de les certificacions núm. 1, 2, 3, 4 i última de 
l'obra 2012/1331, inclosa al PUOSC, titulada "Reforma, adequació i 
ampliació dels vestidors del camp de futbol municipal", de 
l'Ajuntament de Campdevànol, per un import total de 123.984,46 €. 

Decret de 02.02.17 Aprovar el pagament de les certificacions núm. 1, 2, 3 i última de 
l'obra 2012/1333, inclosa al PUOSC, titulada "Millora de 
l’enllumenat del tram urbà de la carretera de Gombrèn", de 
l'Ajuntament de Campdevànol, per un import total de 40.027,53 €. 
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Decret de 06.02.17 Contracte menor de servei de dinamització dels parcs de salut i de 

les xarxes d’itineraris saludables de la comarca del Ripollès. 
Decret de 08.02.17 Modificació del contracte menor de servei de dinamització dels 

parcs de salut i de les xarxes d’itineraris saludables de la comarca 
del Ripollès. 

Decret de 13.02.17 Atorgament d’excedència voluntària a la treballadora de la 
corporació que es relaciona, a partir del 30 d’abril de 2017, pel 
termini de dos anys prorrogables.. 

Decret de 14.02.17 Contracte menor d’obres de treballs de manteniment correctiu de 
l’abocador comarcal clausurat Ripollès-3. 
 
 

El Ple en queda assabentat. 
 
 
18.DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
 
Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen a 
continuació: 
 
Resolució de 07.12.2016 Aprovar l'expedient número 21/2016 de generació de crèdits per 

ingressos en la forma i contingut que es detalla. 
Resolució de 07.12.2016 Aprovar l'expedient número 22/2016 de generació de crèdits per 

ingressos en la forma i contingut que es detalla. 
Resolució de 15.12.2016 Aprovar l'expedient número 23/2016 de generació de crèdits per 

ingressos en la forma i contingut que es detalla. 
Resolució de 19.12.2016 Aprovar l'expedient número 24/2016 de generació de crèdits per 

ingressos en la forma i contingut que es detalla. 
Resolució de 24.10.2016 Aprovar l'expedient número 16/2016 de generació de crèdits per 

ingressos en la forma i contingut que es detalla. 
Resolució de 11.01.2017 Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües residuals de 

l’empresa Casanova Hermanos, SA a la depuradora de 
Camprodon. 

Resolució de 31.12.2016 Aprovar l'expedient número 25/2016 de generació de crèdits per 
ingressos en la forma i contingut que es detalla. 

Resolució de 31.12.2016 Aprovar l'expedient número 26/2016 de generació de crèdits per 
ingressos en la forma i contingut que es detalla. 

Resolució de 31.12.2016 Comunicar a l’Agència de Desenvolupament del Ripollès que ha 
d’ingressar a la Tresoreria del Consell Comarcal del Ripollès la 
quantitat de 23.861,34 euros, corresponent a la diferència entre 
els costos de contractació assumits pel Consell Comarcal del 
Ripollès per a la contractació de les persones que es relacionen. 

Resolució de 13.01.2017 Liquidar l’import de 7.000€, per a la realització de l’estudi 
d’habitatges desocupats a Ripoll. 

Resolució de 19.01.2017 Atorgament d’un permís anual d’abocament d’aigües residuals 
amb camió cisterna a Rialb de Queralbs, SL. 

Resolució de 20.01.2017 Acceptació de l’encàrrec de l’Ajuntament de Planoles per 
finalitzar el Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES). 
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Resolució de 23.01.2017 Atorgament d’un permís anual d’abocament d’aigües residuals 

amb camió cisterna a Vallter SA, del municipi de Setcases. 
Resolució de 26.01.2017 Atorgament d’un permís puntual i aprovació de la liquidació per 

la utilització del servei de neteja de clavegueram i instal·lacions 
de sanejament a la comunitat de propietaris del C. Santa 
Magdalena de Ripoll. 

Resolució de 26.01.2017 Atorgament d’un permís puntual i aprovació de la liquidació per 
la utilització del servei de neteja de clavegueram i instal·lacions 
de sanejament al titular del Mas la Casa Nova de Queralbs. 

Resolució de 26.01.2017 Atorgament d’un permís puntual i aprovació de la liquidació per 
la utilització del servei de neteja de clavegueram i instal·lacions 
de sanejament a la comunitat de propietaris del C. Santa 
Magdalena de Ripoll. 

Resolució de 27.01.2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de neteja de 
clavegueram i instal·lacions de sanejament del CEE Ramon 
Surinyach i CEIP Tomàs Raguer, a l’Ajuntament de Ripoll. 

Resolució de 27.01.2017 Aprovació de la liquidació per la utilització del servei de neteja 
de clavegueram i instal·lacions de sanejament, del CEE Ramon 
Surinyach i el CEIP Tomàs Raguer, atorgat a l’Ajuntament de 
Ripoll.  

Resolució de 27.01.2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de neteja de 
clavegueram i instal·lacions de sanejament del CEE Ramon 
Surinyach i CEIP Tomàs Raguer, a l’Ajuntament de Ripoll. 

Resolució de 27.01.2017 Aprovació de la liquidació per la utilització del servei de neteja 
de clavegueram i instal·lacions de sanejament, del CEE Ramon 
Surinyach i el CEIP Tomàs Raguer, atorgat a l’Ajuntament de 
Ripoll. 

Resolució de 27.01.2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de neteja i 
clavegueram i instal·lacions de sanejament de la zona els 
Caçadors, a l’Ajuntament de Ribes de Freser. 

Resolució de 27.01.2017 Aprovació de la liquidació per la utilització del servei de neteja 
de clavegueram i instal·lacions de sanejament de la zona Els 
Caçadors, atorgat a l’Ajuntament de Ribes de Freser. 

Resolució de 27.01.2017 Atorgament d’un permís puntual i aprovació de la liquidació per 
la utilització del servei de neteja de clavegueram i instal·lacions 
de sanejament a la comunitat de propietaris de la Ctra. Puigcerdà 
de Ribes de Freser. 

Resolució de 27.01.2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de neteja de 
clavegueram i instal·lacions de sanejament de l’escola mestre 
Andreu i del C. Mestre Andreu, a l’Ajuntament de Sant Joan de 
les Abadesses. 

Resolució de 27.01.2017 Aprovació de la liquidació per la utilització del servei de neteja 
de clavegueram i instal·lacions de sanejament de l’escola Mestre 
Andreu i del C. Mestre Andreu, atorgat a l’Ajuntament Sant Joan 
de les Abadesses. 

Resolució de 30.01.2017 Ordenar el pagament de l’incentiu de productivitat al treballador 
de la corporació que es relaciona. 
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Resolució de 31.01.2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de neteja de 
clavegueram i instal·lacions de sanejament a l’empresa Pompas 
Fúnebres del Ripollès. 

Resolució de 31.01.2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de neteja de 
clavegueram i instal·lacions de sanejament a l’empresa Pompas 
Fúnebres del Ripollès. 

Resolució de 30.01.2017 Resolució d’atorgament d’un permís anual d’abocament d’aigües 
residuals amb camió cisterna de SF integrals Girona, SL. 

Resolució de 14.02.2016 Resolució d’atorgament d’un permís puntual d’abocament 
d’aigües residuals amb camió cisterna de can Constans. 
 

 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
20. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
El president, per raons d’urgència degudament motivada, pot incloure en l’ordre del 
dia temes que no hagin estat informats per la comissió informativa, però, en aquest 
cas, no es podrà adoptar cap acord al respecte, sense que prèviament el Ple ratifiqui 
la seva inclusió a l’ordre del dia, de conformitat amb allò que disposa l’article 82.3 
del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, en relació amb l’article 97.2 del 
mateix cos legal. 
 
En conseqüència, amb caràcter previ al debat i votació de les propostes esmentades, 
se sotmet a votació del Ple la urgència d’aquestes propostes i la ratificació de la seva 
inclusió en l’ordre del dia. 
 
La urgència de la moció s’aprova amb la unanimitat dels membres assistents. 
 
 
20.1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS, EL CONSORCI SERVEI RECAPTACIÓ 
CERDANYA-RIPOLLÈS  I L’AJUNTAMENT D’OGASSA  PER AL 
FINANÇAMENT DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS QUE L’AJUNTAMENT 
D’OGASSA TÉ DELEGATS AL CONSELL COMARCAL. 
 
El Consell Comarcal del Ripollès presta a l’Ajuntament d’Ogassa els següents serveis, 
ja sigui per delegació o per encomana de gestió, 
 

- Recollida i tractament de residus,  
- Serveis tècnics, mitjançant l’assistència d’arquitecte comarcal, 
- Confecció de nòmines, 
- Serveis de joventut 
- Recollida de gossos i refugi d’animals 
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El deute que l’Ajuntament d’Ogassa té pendent a data 7 de març de 2017, vençut i 
exigible, amb el Consell Comarcal del Ripollès és de 50.590,08 €. 
 
En data 15 de març de 2016, l’interventor de l’Ajuntament d’Ogassa, senyor Esteve 
Roca i Teixidor, va emetre un informe on es posava de manifest la manca de liquiditat i 
tresoreria de la corporació que no li permetia fer front al pagament de les obligacions 
contretes amb el Consell Comarcal del Ripollès. 
 
L’Ajuntament d’Ogassa té delegades al Consell Comarcal del Ripollès les facultats de 
gestió, liquidació i recaptació de diferents tributs locals.  Aquestes facultats s’exerceixen 
a través de l’ens instrumental del Consell Comarcal, el Consorci Servei de Recaptació 
Cerdanya-Ripollès. 
 
És per això que s’ha redactat un conveni l’objecte del qual és establir les bases per 
assegurar el finançament dels serveis que presta el Consell Comarcal del Ripollès per 
delegació o encomana de gestió de l’Ajuntament d’Ogassa, que té el contingut literal 
següent: 
 
 
CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I 
L’AJUNTAMENT D’OGASSA  PER AL FINANÇAMENT DE LA 
PRESTACIÓ DELS SERVEIS QUE L’AJUNTAMENT D’OGASSA TÉ 
DELEGATS AL CONSELL COMARCAL. 
 
 
Ripoll,  _____ d ______ de 2017 
 
 

REUNITS 
 
 

D’una banda, l’Il·lustríssim Senyor JOAN MANSO BOSOMS, president del 
Consell Comarcal del Ripollès, que actua a l’empara de les facultats de  
 
representació que li atorga l’article 13.1.a del Decret legislatiu 4/2003, de 4 
de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei sobre l’Organització 
comarcal de Catalunya, i facultat per la signatura del present conveni 
mitjançant acord del consell de govern de la corporació, de data _____ 
de______ de 2017, assistit per la secretària accidental de la corporació, de 
l’altra, 
 
L’Il·lustríssim Senyor RAMON MOLINER SERRA, president del Consorci 
Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès, que actua a l’empara de les facultats 
de representació que li atorga l’article 13.1.a dels seus Estatuts reguladors, i 
facultat per a la signatura del present conveni mitjançant Resolució de 
presidència de data _____ de______ de 2017, assistit per la secretària 
accidental de la corporació, i de l’altra, 
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L’Il·lustríssim Senyor JOSEP TREMPS  BOSCH, alcalde de l’Ajuntament 
d’Ogassa, en exercici de les facultats que li confereix l’article 53.1.a 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, i facultat per la signatura del present 
conveni mitjançant acord de __  de data _____ de____, assistit per la secretària 
de la corporació, senyora Míriam Garea i Gil. 
 

MANIFESTEN 
 

I.-  El Consell Comarcal del Ripollès presta a l’Ajuntament d’Ogassa els 
següents serveis, ja sigui per delegació o per encomana de gestió, 

- Recollida i tractament de residus,  
- Serveis tècnics, mitjançant l’assistència d’arquitecte comarcal, 
- Confecció de nòmines, 
- Serveis de joventut 
- Recollida de gossos i refugi d’animals 

 
II.- En data 15 de març de 2016, l’interventor de l’Ajuntament d’Ogassa, 
Senyor Esteve Roca i Teixidor, va emetre un informe on es posava de manifest 
la manca de liquiditat i tresoreria de la corporació que no li permetia fer front 
al pagament de les obligacions contretes amb el Consell Comarcal del Ripollès. 
 
III.- Durant l’exercici 2016 i part del 2015, l’Ajuntament d’Ogassa no ha 
abonat al Consell Comarcal les quantitats que corresponien per a la prestació 
dels serveis que li havia encomanat o delegat.   El detall del deute, pendent a 
data 7 de març de 2017, vençut i exigible, és el que es detalla a continuació 
 

CONCEPTE IMPORT 

(Resta) liquidació def.recollida-tractament rsm.2014 2.289,60 € 

Memòria valorada CM 02/15  435,60 € 

Fra.nòmines abril-juny 2015 149,41 € 

Fra.nòmines juliol-setembre 2015 149,41 € 

Fra.nòmines octubre-desembre 2015 149,41 € 

Fra. e-65 (redacció informe) 145,20 € 

Conveni cofinançament servei joventut-2015 300,00 € 

Servei recollida-tractament rsm.octubre-2015 1.755,93 € 

Servei recollida-tractament rsm.novembre-2015 1.755,93 € 

Servei recollida-tractament rsm.desembre-2015 1.755,93 € 

Conveni recollida gossos abandonats 2015 183,75 € 

Assistència tècnica mes de novembre-2015 455,00 € 

Assistència tècnica mes de desembre-2015 455,00 € 

Liquidació definitiva servei recollida-tractament rsm. 2015 1.445,38 € 

Servei recollida-tractament rsm.gener-2016 1.826,25 € 

Servei recollida-tractament rsm.febrer-2016 1.826,25 € 
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Servei recollida-tractament rsm.març-2016 1.826,25 € 

Servei recollida-tractament rsm.abril-2016 1.826,25 € 

Servei recollida-tractament rsm.maig-2016 1.826,25 € 

Servei recollida-tractament rsm.juny-2016 1.826,25 € 

Servei recollida-tractament rsm.juliol-2016 1.826,25 € 

Servei recollida-tractament rsm.agost-2016 1.826,25 € 

Servei recollida-tractament rsm.setembre-2016 1.826,25 € 

Servei recollida-tractament rsm.octubre-2016 1.826,25 € 

Servei recollida-tractament rsm.novembre-2016 1.826,25 € 

Servei recollida-tractament rsm.desembre-2016 1.826,25 € 

Liquidació definitiva servei recollida-tractament rsm.2016 5.519,00 € 

Servei recollida-tractament rsm.gener-2017 2.235,38 € 

Servei recollida-tractament rsm.febrer-2017 2.235,38 € 

Assistència tècnica mes de gener-2016 455,00 € 

Assistència tècnica mes de març-2016 455,00 € 

Assistència tècnica mes de abril-2016 455,00 € 

Assistència tècnica mes de maig-2016 455,00 € 

Assistència tècnica mes de juny-2016 455,00 € 

Assistència tècnica mes de juliol-2016 455,00 € 

Assistència tècnica mes de agost-2016 455,00 € 

Assistència tècnica mes de setembre-2016 455,00 € 

Assistència tècnica mes d'octubre-2016 455,00 € 

Assistència tècnica mes de novembre-2016 455,00 € 

Assistència técnica mes de desembre-2016 455,00 € 

Assistència técnica mes de gener-2017 455,00 € 

Assistència tècnica mes de febrer-2017 455,00 € 

Fra.nòmines gener-març 2016 188,76 € 

Fra.nòmines abril-juny 2016 188,76 € 

Fra.nòmines juliol-setembre 2016 188,76 € 

Fra.nòmines octubre-desembre 2016 204,49 € 

Conv.cofinançament servei de joventut 400,00 € 

Conveni recollida gossos abandonats 2016 174,00 € 

  

TOTAL 50.590,08 € 
 
 
IV.- L’Ajuntament d’Ogassa té delegades al Consell Comarcal del Ripollès les 
facultats de gestió, liquidació i recaptació de diferents tributs locals.  Aquestes  
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facultats s’exerceixen a través de l’ens instrumental del Consell Comarcal, el 
Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès. 
 
D’acord amb aquests antecedents, les parts es reconeixen mútuament capacitat 
legal per atorgar aquest document, i 
 

CONVENEN 
 
Primer.-  L’objecte d’aquest conveni és establir les bases per assegurar el 
finançament dels serveis que presta el Consell Comarcal del Ripollès per 
delegació o encomana de gestió de l’Ajuntament d’Ogassa. 
 
Segon.- Els serveis que l’Ajuntament d’Ogassa sol·licita que es prestin a partir 
de l’1 d’abril de 2017 es concreten en: 

- Servei de recollida i tractament de residus . . . . . . . . . . . . . . . 2.235,38 
€/mes 

- Servei de confecció de nòmines del personal  . . . . . . . . . . . .       62,92 
€/mes 

- Servei tècnic d’arquitecte municipal  (2 tardes/mes) . . . . . . .     270,00 
€/mes 

- Servei de recollida de gossos i refugi d’animals . . . . . . . . . .        19,33 
€/mes 

Import total mensual. . . . . . . .2.587,63 
€/mes 

 
Tercer.-  L’Ajuntament d’Ogassa reconeix el deute acumulat que es detalla en 
l’apartat III de la part expositiva i que es quantifica en 50.590,08 euros, al qual 
caldrà afegir els imports derivats de la prestació dels serveis que s’hagin 
meritat fins a la signatura d’aquest conveni.  A aquesta data, encara no s’ha 
determinat la forma en què l’Ajuntament d’Ogassa efectuarà el pagament 
d’aquests endarreriments. 
 
Quart.- El Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès, atorgarà a 
l’Ajuntament d’Ogassa bestretes mensuals que tindran la consideració de “a 
compte” de la recaptació dels tributs, per import de 2.587,63 €/mes, i que es 
correspondran amb la suma de les quantitats detallades en l’apartat segon. 
Aquestes bestretes,  es transferiran directament al Consell Comarcal de 
Ripollès,  i aquest comptabilitzarà com a pagats el serveis prestats a 
l’Ajuntament d’Ogassa en el mes corresponent. 
 
Cinquè.- En el cas de variació en els preus per a la prestació dels serveis 
detallats en l’apartat segon, el Consell Comarcal calcularà de nou l’import 
total mensual, el qual serà notificat a l’Ajuntament d’Ogassa i al Consorci 
Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès.  L’Ajuntament d’Ogassa autoritza al 
Consorci de Recaptació a transferir al Consell Comarcal la bestreta mensual 
per aquest nou import.   
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Sisè.- Es constitueix una comissió de seguiment d’aquest conveni, que estarà 
integrada per l’alcalde d’Ogassa, el president del Consell Comarcal del 
Ripollès i les persones que ocupin la intervenció i la secretaria d’ambdues 
corporacions. 
Aquesta comissió de seguiment es reunirà com a mínim semestralment, el mes 
de juny i desembre de cada any de vigència del conveni. Aquest any 2017, atesa 
la reunió celebrada amb caràcter previ a la formalització d’aquest conveni, la 
comissió de seguiment només es reunirà el desembre de 2017. 
La comissió de seguiment haurà d’avaluar l’efectivitat del conveni i proposar, 
si escau, la seva modificació o resolució.  
 
Setè.- La vigència d’aquest conveni s’inicia el dia 1 d’abril de 2017. Aquest 
conveni serà vigent mentre es mantingui la situació descrita als antecedents II 
i III d’aquest conveni. 

La interventora ha emès un informe de data 22 de febrer de 2017, que avala la 
necessitat de subscriure aquest conveni. 
 
Correspon al plenari comarcal l’exercici de totes aquelles atribucions que la 
legislació assigna a la comarca i que no atribueix a altres òrgans comarcals, de 
conformitat amb el que disposa l’apartat q) de l’article 14.2 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. 
 
Per tot l’exposat el Ple, per majoria absoluta, adopta els següents acords: 
 
Primer.-Aprovar el Conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès, el Consorci 
Servei Recaptació Cerdanya-Ripollès i l’Ajuntament d’Ogassa per al 
finançament de la prestació del serveis que l’Ajuntament d’Ogassa té delegats 
al Consell Comarcal, amb el contingut que consta a la part expositiva d’aquest 
acord, i facultar el president per a la signatura del conveni i per impulsar els 
actes que es deriven d’aquesta aprovació. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament d’Ogassa i al Consorci Servei 
Recaptació Cerdanya-Ripollès per a la seva aprovació. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Intervenció als efectes oportuns. 
 
El president explica que la proposta de conveni té la vocació, des de la 
perspectiva del Consell, de fer el reconeixement del deute que l’ajuntament 
d’Ogassa té contret amb el Consell Comarcal del Ripollès i que ascendeix més 
de 50.000 €. De moment queda apartat i es veurà com es paga en el futur. Es 
defineixen els serveis que el Consell Comarcal del Ripollès presta a 
l’Ajuntament d’Ogassa i començaríem a partir del dia d’avui a fer la gestió dels 
pagaments a través del Consorci de Recaptació Cerdanya-Ripollès. 
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Hi ha un informe de la intervenció que recomana adoptar alguna mesura per 
resoldre el tema. La voluntat del Consell és ajudar l’ajuntament d’Ogassa i per 
això se li ha perdonat el deute durant 2 anys, però a partir d’ara cal anar liquidant  
el deute mensualment. Com comprendran hi ha altres ajuntaments de la comarca 
que tenen dificultats, però ara s’ha d’adoptar alguna mesura per resoldre el tema 
o no agreujar-lo. Volem esgotar totes les vies de diàleg per evitar mesures més 
dràstiques. 
 
L’alcalde d’Ogassa explica que el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya 
s’abstindrà i ha de veure en el ple que acordarà. Tenen molts problemes de 
liquiditat. Es va comprar el poble el 1995, el deute és el que és, estan en una 
situació molt complicada. No cal entrar a valorar qui governava. El Consell vol 
diners i el que té el poble són parcel· les. 
 
El president es compromet a anar a veure a qui sigui per veure com es resol el 
tema dels deutes existents, però no es pot deixar que es faci més gran el 
problema. Només es demana que, a partir d’avui, es pagui el deute que es vagi 
creant mensualment. Sinó haurem de tornar les competències. Hi ha un retard 
de dos anys. Es proposa aprovar el conveni i l’Ajuntament d’Ogassa ja ens farà 
arribar el seu acord. 
 
El conseller comarcal i alcalde d’Ogassa, senyor Josep Tremps agraeix la 
paciència del Consell Comarcal del Ripollès durant 2 anys. Però està dolgut 
perquè van tenir una reunió, es va acordar una cosa i es va enviar un conveni 
que no s’ajustava a l’acordat en la reunió i això li ha dolgut molt. 
 
El president senyor Joan Manso només demana que es paguin els 2.587,63 euros 
mensuals a partir d’ara. Afegeix que li han donat 2 anys de marge, i aquesta 
situació no es pot sostenir més. El Ple de l’Ajuntament d’Ogassa podrà debatre 
el conveni i podrà entendre la col· laboració del Consell Comarcal del Ripollès 
en aguantar el deute dels 50.000 € duran més de dos anys. 
 
La proposta s’aprova amb 10 vots favorables (9 del consellers assistents de CIU 
i 1 del conseller assistent de MES) i amb 6 abstencions (4 dels consellers d’ERC-
AM, 1 de la consellera del PSC-CP i 1 de la consellera de la CUP-PA) 
 
 
21. PRECS I PREGUNTES 
 
El conseller senyor Roger Bosch d’ERC-AM demana com està el tema de la 
recollida de residus sòlids municipals. Recorda que al setembre s’haurà de 
començar a pagar el lloguer de la nau. 
 
El conseller senyor Sergi Albrich fa un comentria a títol personal, no del seu 
grup. Vol fer la reflexió que segur que altres ajuntaments tenen deutes i no hi 
ha hagut amenaça, però creu que Ogassa des de fa molts anys té una situació 
molt complicada i no se li pot exigir no pagar però potser hauríem de posar-hi  
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tots més el coll per ajudar l’ajuntament d’Ogassa. No li ha agradat el to de si no 
pagueu farem, intervindrem, embargarem.... 
 
El president senyor Joan Manso diu que no té prou temps per explicar totes les 
innombrables gestions que ha fet per ajudar l’ajuntament d’Ogassa. 
 
El conseller senyor Sergi Albrich diu que és una reflexió, i que es tracta d’una 
problemàtica no local sinó comarcal. 
 
El conseller senyor Sergi Albrich explica que el Consell Comarcal del Ripollès 
va informar del desplegament de la fibra òptica a la comarca. Es tracta d’una 
bona notícia però també ha sortit una notícia sobre que el Ripollès està a la cua 
de l’ús bàsic d’internet. Demana que el Consell Comarcal elabori un pla per 
impulsar l’ús d’internet a la comarca, per deixar d’estar a la cua. 
 
El president senyor Joan Manso respon que podríem treballar en el Ple l’ús de 
noves tecnologies. 
 
El president senyor Joan Manso vol felicitar a tothom que ha col· laborat en el 
III Saló de l’Ensenyament, exemple de col· laboració activa entre totes les 
administracions. Hi ha passat unes 600 persones. Recull la petició del conseller 
senyor Sergi Albrich pel que fa al pla d’ús d’internet. 
 
Pel que fa a la qüestió d’Ogassa el president explica que fa un any, en el marc 
de la visita de la Consellera de Governació, ja li va passar un dossier explicant 
la situació del municipi. Ha tingut una reunió amb el Delegat del Govern que va 
desplaçar-se a l’ajuntament d’Ogassa. Tant la Consellera de Governació com el 
Delegat del Govern desconeixien el tema fins que el president els hi va 
traslladar. Hi ha diversos ajuntaments petits que tenen una situació molt 
complicada i compleixen religiosament amb els seus pagaments. Cal afrontar la 
situació a partir d’ara, reconèixer el deute i aguantar només el deute existent. 
La postura és de total cooperació. No tractarem diferent a l’Ajuntament 
d’Ogassa pel principi d’igualtat reconegut constitucionalment. L’ajuntament 
d’Ogassa ha de demanar al Departament de Governació que l’ajudi a superar 
aquesta situació. 
 
Referent a l’expedient de residus el president explica que 4 de les 6 empreses 
licitades han presentat recurs especial en matèria de contractació. Esperem 
tenir-ho resolt durant el mes d’abril. Es plantegen dos escenaris possibles. Un 
és que el Tribunal Català de Contractació entengui que la declaració de desert 
del concurs sigui correcta i s’hagi de fer una nova licitació o bé que entengui 
que s’havia d’haver adjudicat a alguna de les empreses licitadores. 
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La consellera senyora Mariona Baraldés, del grup CUP-PA explica que aquest 
és el seu darrer Ple, i donarà el relleu al senyor Santi Llagostera. Dóna les 
gràcies a tothom. 
 
El president li agraeix la seva feina. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a 
secretaria, estenc aquesta acta. 
 
 
La secretària accidental,  

Vist i plau 
El president, 

 
 

 
 
 
Marta Arxé i Llagostera      Joan Manso i Bosoms 
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