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   ACTA DEL PLE. SESSIÓ NÚMERO 08/2017 

 
Lloc: Sala Gonçal Cutrina del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts, 21 de novembre de 2017 
Hora d’inici: 20.05 hores 
Hora d’acabament: 21.20 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 
  • Sra. Mònica Bonsoms i Pastoret 
  • Sr. Josep Estragués i Bonada 
  • Sra. Dolors Cambras i Saqués 
  • Sr. Enric Gràcia i Barba 

• Sr. Miquel Rovira i Comas 
  • Sra. Carme Serrano Fernández 
  • Sr. Sergi Albrich i Viñas 
  • Sr. Roger Bosch i Capdevila 
  • Sr. Josep Tremps i Bosch 
  • Sr. Joan Dordas i Riu 
  • Sr. Jordi Caparrós i Marcé 
  • Sr. Luis López i Lafuente 
  • Sr. Carlos Fernández Amer 
  • Sr. Santiago Llagostera i Güell 
   
 Gerent: • Sr. Jordi Moner i Caner 
   
 Interventora: • Sra. Montserrat Miarons i Serra 
   
 Secretària accidental: • Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   
 
 
Excusen la seva assistència:  
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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: 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors. 
 

      Presidència 
 

2. Despatx oficial. 
2.1 Recull d’actes i reunions de Presidència. 
2.2 Recull d’actes i reunions de la Vicepresidència quarta. 
 
Dictàmens de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió 

 
3. Proposta d’aprovació inicial del Pressupost general del Consell Comarcal del 

Ripollès per a l’exercici 2018. 
4. Donar compte al Ple dels informes emesos en compliment de l’obligació de 

remetre informació al MINHAFP, següents: 
4.1. Estat d’execució del pressupost, període mig de pagament a  proveïdors i 
morositat, corresponent al 3r trimestre de 2017. 
4.2  Cost efectiu dels serveis de l’exercici 2016 

5. Proposta de ratificació del Decret de presidència de data 14 de setembre de 2017, 
d’aprovació de les línies fonamentals del pressupost 2018. 

6. Proposta d'acceptació de la delegació de les competències del sistema de 
sanejament en alta del terme municipal de Llanars i aprovació del corresponent 
conveni. 

7. Proposta d'aprovació del Conveni de delegació de competències del sistema de 
sanejament en alta dels municipis següents: 
7.1. Proposta d’aprovació del Conveni de delegació de competències del sistema de 
sanejament en alta del municipi de Campdevànol. 
7.2.Proposta d’aprovació del Conveni de delegació de competències del sistema de 
sanejament en alta del municipi de Camprodon. 
7.3. Proposta d’aprovació del Conveni de delegació de competències del sistema de 
sanejament en alta del municipi de Planoles. 
7.4. Proposta d’aprovació del Conveni de delegació de competències del sistema de 
sanejament en alta del municipi de Queralbs (Núria). 
7.5. Proposta d’aprovació del Conveni de delegació de competències del sistema de 
sanejament en alta del municipi de Ribes de Freser. 
7.6. Proposta d’aprovació del Conveni de delegació de competències del sistema de 
sanejament en alta del municipi de Ripoll. 
7.7. Proposta d’aprovació del Conveni de delegació de competències del sistema de 
sanejament en alta del municipi de Sant Joan de les Abadesses. 
7.8. Proposta d’aprovació del Conveni de delegació de competències del sistema de 
sanejament en alta del municipi de Sant Pau de Segúries. 
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7.9. Proposta d’aprovació del Conveni de delegació de competències del sistema de 
sanejament en alta del municipi de Setcases. 
7.10. Proposta d’aprovació del Conveni de delegació de competències del sistema 
de sanejament en alta del municipi de Toses (Nevà). 

8. Proposta d’aprovació de l’estudi dels costos i rendiments dels serveis públics per al 
manteniment de l'abocador controlat Ripollès-3, del tractament i recollida de 
deixalles i de la FORM i d’altres prestacions als municipis de la comarca del 
Ripollès, per a l’exercici econòmic 2018. 

9. Proposta d’acceptació de la delegació de competències acordada per l’Ajuntament 
de Camprodon del servei de recollida i transport de residus sòlids municipals i del 
servei de deixalleria. 

10. Proposta d'aprovació de la modificació del Conveni de delegació de les 
competències de gestió, liquidació i recaptació de tributs locals i altres ingressos de 
dret públic. 

11. Proposta de ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci Vies Verdes. 
12. Proposta de ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci de Benestar 

Social del Ripollès. 
13. Proposta de ratificació de la desestimació d’un recurs de reposició contra la 

denegació d’un ajut de menjador escolar per al curs 2017-2018 
14. Proposta de ratificació de l’Acord del Consell de Govern de 14.10.17 pel qual 

s’aprova l’esmena de l’error material detectat en 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. 

15. Donar compte de l’informe relatiu al nombre de llocs de treball de personal 
eventual del Consell Comarcal del Ripollès, 1r, 2n i 3r trimestre de l’any 2017. 

 
Control de l’Acció de Govern 

 
16. Donar compte dels decrets de Presidència. 
17. Donar compte de les resolucions de Gerència. 
18. Donar compte de les actes de Consell de Govern corresponents a les sessions  
      celebrades els dies 5 i 19 de setembre i 17 d'octubre  2017.  
19. Mocions d’urgència 
20. Precs i preguntes. 
 
       

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
 
S’aproven per unanimitat les propostes d’acta de la sessions de data 24 
d’octubre i 19 de setembre de 2017, sense cap esmena. 
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2. DESPATX OFICIAL 
 
2.1. RECULL DE REUNIONS I ACTES DE LA PRESIDÈNCIA 

 

20/09/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, participació a la junta general del 
Consorci de benestar social del Ripollès. 

26/09/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, rebuda i reunió amb l’Honorable 
Senyora Dolors Bassa, consellera de Treball, Afers socials i Famílies. 

26/09/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb els alcaldes de la comarca 
per tractar qüestions relacionades amb el projecte turístic L’experiència 
dels Pirineus més autèntics. 

27/09/2017 Al Santuari de Núria, participació a la junta del Patronat de la Vall de 
Núria. 

28/09/2017 A la Diputació de Girona, reunió amb el senyor Jordi Camps, director de 
la Xarxa local de municipis gironins, per tractar qüestions relacionades 
amb els serveis que l’organisme presta als municipis petits del Ripollès. 

10/10/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb el senyor Roger Bosch, 
conseller comarcal del grup d’Esquerra Republicana de Catalunya – 
Acord Municipal. 

13/10/2017 A Espinavell, assistència a la Tria de mulats de la població, juntament 
amb l’Il· lustríssim Senyor Josep Coma, alcalde de la població i 
vicepresident 4t del Consell Comarcal del Ripollès, i l’Honorable Senyor 
Josep Rull, conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya. 

24/10/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, presidència de la Comissió comarcal 
d’Ensenyament. 

27/10/2017 Al Parlament de Catalunya, assistència al ple de la institució. 

31/10/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, participació a la junta general del 
Consorci de benestar social del Ripollès. 

03/11/2017 Al Consell Comarcal de la Cerdanya, participació a la junta de govern 
del Consorci de Recaptació Cerdanya Ripollès. 

07/11/2017 A Brussel·les, assistència a l’acte de suport al Molt Honorable Senyor 
Carles Puigdemont i als Honorables Senyors Clara Ponsatí, Meritxell 
Serret,  Lluís Puig i Antoni Comín. 

11/11/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, participació al consell informatiu de la 
Federació de persones sordes de Catalunya. 

13/11/2017 A Ripoll, participació a la Gala de les R, de l’associació Producte del 
Ripollès. 

14/11/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, signatura del contracte de cessió del 
fons Bo i Noguera. 

14/11/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, formalització de la cessió, per part de 
l’Obra Social “la Caixa” d’un donatiu per a polítiques socials. 

 

El Ple en queda assabentat 
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2.2.  RECULL DE REUNIONS I ACTES DE LA VICEPRESIDÈNCIA QUARTA 
 

26/09/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb la senyora Flora 
Casademunt, membre de l’associació Animals Vida Digna, per parlar de 
la cessió d’un espai del Refugi d’Animals del Ripollès. 

26/09/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb els alcaldes de la comarca 
per tractar qüestions relacionades amb el projecte turístic FEDER 
L’experiència dels Pirineus més autèntics. 

26/09/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb la senyora Montse Tallant, 
responsable del Servei Educatiu del Ripollès per parlar sobre les sortides 
i excursions de l’alumnat de la comarca. 

26/09/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb l’equip directiu de 
l’Escola Comarcal de Música per valorar l’inici de curs. 

28/09/2017 A la Diputació de Girona, reunió amb el senyor Jordi Camps, director de 
la Xarxa local de municipis gironins, per tractar qüestions relacionades 
amb els serveis que l’organisme presta als municipis petits del Ripollès. 

28/09/2017 A la sala d’actes del Museu arqueològic de l’Esquerda, de Roda de Ter, 
participació a l’assemblea general del Consorci del Ter. 

10/10/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, participació a la Comissió comarcal 
d’Organització Docent de l’Escola Comarcal de Música. 

24/10/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, participació a la Comissió comarcal 
d’Ensenyament. 

27/10/2017 Al Parlament de Catalunya, assistència al ple de la institució. 

29/10/2017 A Saorra, participació als actes de la 3a Festa de l’agermanament 
Ripollès Conflent coincidint amb la Festa de la poma, de la població. 

05/11/2017 A Beget, actes de la Festa de la Majestat de Beget. 

07/11/2017 A Brussel·les, assistència a l’acte de suport al Molt Honorable Senyor 
Carles Puigdemont i als Honorables Senyors Clara Ponsatí, Meritxell 
Serret,  Lluís Puig i Antoni Comín. 

13/11/2017 A Ripoll, participació a la Gala de les R, de l’associació Producte del 
Ripollès. 

 
El Ple en queda assabentat 
 
          
3. PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DEL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A L’EXERCICI 2018 
 
L’article 162 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) estableix que els 
pressupostos generals de les entitats locals constitueixen l’expressió xifrada, conjunta i 
sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer l’entitat, i els seus 
organismes autònoms, i dels drets que prevegin liquidar durant l’exercici corresponent, 
així com de les previsions d’ingressos i despeses de les societats mercantils el capital 
social de les quals pertanyi íntegrament a l’entitat local corresponent. 
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D’altra banda, l’article 122 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic, estableix que els consorcis estan subjectes al règim de pressupost, 
comptabilitat i control de l’administració pública a la qual estan adscrits. El mateix 
precepte legal disposa que els consorcis han de formar part dels pressupostos de 
l’administració pública d’adscripció que, en el sector públic del Consell Comarcal del 
Ripollès, són el Consorci Servei Recaptació Cerdanya-Ripollès i l'Agència de 
Desenvolupament del Ripollès. 
 
El pressupost general del Consell Comarcal i els pressupostos d'aquests consorcis 
inclouen, d’acord amb l’article 165.1 del TRLRHL, el següent: 

a) Els estats de despeses. 
b) Els estats d’ingressos. 
c) Les bases d’execució, que contenen l’adaptació de les disposicions generals en 

matèria pressupostària a l’organització i les circumstàncies del Consell 
Comarcal i dels consorcis adscrits. 

 
El projecte de pressupost general del Consell Comarcal del Ripollès per a l'exercici de 
2018 figura integrat pel de la corporació i el del consorcis adscrits.  
 
Cal destacar que el pressupost general del Consell Comarcal i els pressupostos dels 
consorcis no presenten dèficit inicial (article 165.4 TRLRHL). 
 
Al pressupost general del Consell Comarcal i de cadascun dels consorcis s’hi afegeixen 
com a annexos, si s’escau (art. 166.1 TRLRHL): 

- Els plans i programes d’inversió i finançament que, per un termini de quatre 
anys, podran formular els municipis i altres entitats locals d’àmbit 
supramunicipal. 

- L’estat de previsió de moviments i situació del deute. 
 
Així mateix, d’acord amb l’article 168.1 del TRLRHL, el pressupost general i els dels 
consorcis contenen la documentació següent:  
 

a) Memòria subscrita pel president explicativa del seu contingut i de les principals 
modificacions que presenta en relació amb el vigent. 

b) Liquidació del pressupost de l’exercici anterior i avanç de la del corrent, referida 
almenys a 6 mesos, subscrites, una i altre, per l’Interventor i confeccionats 
conforme disposa la Instrucció de Comptabilitat 

c) Annex de personal, en el que es relacionen i valoren els llocs de treball 
existents, de forma que es doni l’oportuna correlació amb els crèdits per a 
personal inclosos en el pressupost. 

d) Annex d’inversions a realitzar en l’exercici, subscrit pel President.  
e) Annex de beneficis fiscals en tributs locals, que ha de contenir informació 

detallada dels beneficis fiscals i la seva incidència en els ingressos de cada 
entitat local. 

f) Annex amb informació relativa als convenis subscrits amb les comunitats 
autònomes en matèria de despesa social, amb especificació de la quantia de les 
obligacions de pagament i dels drets econòmics que s’han de reconèixer en 
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l’exercici al que es refereix el pressupost general i de les obligacions pendents 
de pagament i drets econòmics pendents de cobrament, reconeguts en exercicis 
anteriors, així com de l’aplicació o partida pressupostària en la que es recullen, i 
la referència a que dits convenis inclouen la clàusula de retenció de recursos del 
sistema de finançament a la que es refereix l’article 57bis de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

g) Informe econòmic i financer, en el que s’exposin les bases utilitzades per a 
l’avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la suficiència 
dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses 
de funcionament dels serveis i, en conseqüència, l’efectiu anivellament del 
pressupost. 

 
Vist l’informe emès per la Intervenció a l’empara de l’article 168.4 TRLRHL, així com 
el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, el Ple 
adopta, per majoria absoluta (amb13 vots a favor dels consellers de CIU, MES i PSC-
CP i amb 6 abstencions dels consellers d’ERC-AM i de la CUP-PA), els acords 
següents: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost del Consell Comarcal del Ripollès per a 
l’exercici 2018,  l'import del qual en els seus estats de despeses i d'ingressos és de 
VUIT MILIONS QUATRE-CENTS CINQUANTA-TRES MIL SET-CENTS DINOU 
EUROS AMB CINC CÈNTIMS. (8.453.719,05 €), constituït segons detall que s’indica a 
continuació: 
 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 
PRESSUPOST D'INGRESSOS - 2018   PRESSUPOST DE DESPESES - 2018 
Cap 1 Impostos directes 0,00  Cap 1 Despeses de Personal 1.394.448,13 

Cap 2 Impostos indirectes 0,00  Cap 2 Béns i serveis corrents 6.247.684,56 

Cap 3 Taxes i altres ingressos 2.302.949,05  Cap 3 Interessos 1.530,00 

Cap 4 Transferències corrents 5.886.770,00  Cap 4 Transferències corrents 539.556,36 

Cap 5 Ingressos patrimonials 0,00  Cap 5 Fons de Contingència 0,00 

Cap 6 Alienacions 0,00  Cap 6 Inversions Reals 270.500,00 

Cap 7 Transferències de capital 264.000,00  Cap 7 Transferències de capital 0,00 

Cap 8 Actius Financers 0,00  Cap 8 Actius Financers 0,00 

Cap 9 Passius Financers 0,00  Cap 9 Passius Financers 0,00 

TOTAL 8.453.719,05  TOTAL 8.453.719,05 

 
 
SEGON.-  Aprovar la Plantilla del personal de la corporació segons el detall següent: 
 
 
 
 
CONSELL COMARCAL DE RIPOLLES  
PLANTILLA DE PERSONAL 2018 
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PLANTILLA DE FUNCIONARIS DE CARRERA  

NOMBRE 
DE PLACES 
DOTADES 

AL 
PRESSUPOST 

 
 
 

GRUP 

   

I. AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL   

   
I.1.  SECRETARIA 1 A1 

I.2.  INTERVENCIÓ  1 A1 
         I.3.  TRESORERIA 1 A1 

   

II. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL   

   
II.1  SUBESCALA TÈCNICA 4 A1 

II.2  SUBESCALA ADMINISTRATIVA 3 C1 

II.3  SUBESCALA AUXILIAR 0 C2 
II.4  SUBESCALA SUBALTERNA 0 - 

   

III. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL   

   
          III.1  ARQUITECTE 1 A1 

          III.2  TÈCNIC/A MEDI AMBIENT          1 A1 

          III.3   ENGINYER INDUSTRIAL                                                                                                                  1 A1 

   

TOTAL PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARI 13  
 

PLANTILLA PERSONAL LABORAL 

NOMBRE  
DE PLACES 
DOTADES 

AL  
PRESSUPOST 

 
 
 

GRUP 

   

I. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL   

   
I.1  TÈCNIC MIG 1 A2 
I.2  ADMINISTRATIU/VA  5 C1 

I.3  AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA 2 C2 
          I.4  ORDENANÇA 0 - 
   

II. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL   

 
II.1 SUBESCALA TÈCNICA. 

  

   
         II.1.1  TÈCNIC SUPERIOR 1 A1 

         II.1.2  TÈCNIC MIG 2 A2 
   
       II.2 SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS   

   
II.2.1 PLACES DE COMESES ESPECIALS:   
   
II.2.1.1  ORDENANÇA 1 - 

   
   
 

II.2.2 PERSONAL D’OFICIS: 
  

   
II.2.2.1 PERSONAL MANTENIMENT – XOFER 1 C2 

 

II.2.2.2 PERSONAL MANTENIMENT REFUGI ANIMALS 2 C2 
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TOTAL PLANTILLA PERSONAL LABORAL 15  
   

   

   

PLANTILLA PERSONAL EVENTUAL 

NOMBRE 
DE PLACES 
DOTADES 

AL  
PRESSUPOST 

 
 
 

GRUP 

   

3.1. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL   

   
3.1.1 GERÈNCIA 1 A1 

   

TOTAL PLANTILLA PERSONAL EVENTUAL 1  
   
   

                                            TOTAL GENERAL  29  
 
 
TERCER.- Aprovar inicialment els pressupostos i les plantilles de personal per a 
l’exercici 2018 dels consorcis adscrits al Consell Comarcal del Ripollès, que formen 
part del pressupost d’acord amb l’article 122 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic: 
 

a. Pressupost del Consorci Servei Recaptació Cerdanya-Ripollès, d’import NOU-
CENTS NORANTA MIL EUROS (990.000,00 euros). 

 
CONSORCI SERVEI RECAPTACIÓ CERDANYA-RIPOLLÈS 
PRESSUPOST D'INGRESSOS - 2018   PRESSUPOST DE DESPESES - 2018 
Cap 1 Impostos directes 0,00  Cap 1 Despeses de Personal 383.901,66 

Cap 2 Impostos indirectes 0,00  Cap 2 Béns i serveis corrents 198.510,00 

Cap 3 Taxes i altres ingressos 990.000,00  Cap 3 Interessos 3.292,87 

Cap 4 Transferències corrents 0,00  Cap 4 Transferències corrents 401.795,47 

Cap 5 Ingressos patrimonials 0,00  Cap 5 Fons de Contingència 1.300,00 

Cap 6 Alienacions 0,00  Cap 6 Inversions Reals 1.200,00 

Cap 7 Transferències de capital 0,00  Cap 7 Transferències de capital 0,00 

Cap 8 Actius Financers 0,00  Cap 8 Actius Financers 0,00 

Cap 9 Passius Financers 0,00  Cap 9 Passius Financers 0,00 

TOTAL 990.000,00  TOTAL 990.000,00 
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CONSORCI SERVEI RECAPTACIÓ CERDANYA-RIPOLLÈS 
PLANTILLA DE PERSONAL  2018 
 

PLANTILLA FUNCIONARIS DE CARRERA 
NOMBRE 
PLACES 

NOMBRE 
VACANTS 

 
GRUP 

    
II. ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL    
    
     II. 1. SUBESCALA TÈCNICA 1 0 A1 
     II. 2. SUBESCALA ADMINISTRATIVA 1 1 C1 
    

TOTAL  2 1  
 

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL 
NOMBRE 
PLACES 

NOMBRE 
VACANTS 

 
GRUP 

    
I. ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL    
    
    I.1. ADMINISTRATIU/VA  3 0 C1 
    I.2. AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA 4 1 C2 
    

TOTAL 7 1  
    
 

                                                    TOTAL GENERAL 

 

9 
 

2 
 

 
 

b. Pressupost de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, d’import NOU-
CENTS VUITANTA MIL SIS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS  
(980.665,00 euros). 

 
AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL RIPOLLÈS 
PRESSUPOST D'INGRESSOS - 2017   PRESSUPOST DE DESPESES - 2017 
Cap 1 Impostos directes 0,00  Cap 1 Despeses de Personal 459.500,92 

Cap 2 Impostos indirectes 0,00  Cap 2 Béns i serveis corrents 348.191,57 

Cap 3 Taxes i altres ingressos 43.500,00  Cap 3 Interessos 17.269,13 

Cap 4 Transferències corrents 805.407,37  Cap 4 Transferències corrents 30.168,10 

Cap 5 Ingressos patrimonials 29.692,63  Cap 5 Fons de Contingència 0,00 

Cap 6 Alienacions 0,00  Cap 6 Inversions Reals 0,00 

Cap 7 Transferències de capital 0,00  Cap 7 Transferències de capital 0,00 

Cap 8 Actius Financers 0,00  Cap 8 Actius Financers 0,00 

Cap 9 Passius Financers 0,00  Cap 9 Passius Financers 23.470,28 

TOTAL 878.600,00  TOTAL 878.600,00 
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AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL RIPOLLÈS 
PLANTILLA DE PERSONAL PER A L’EXERCICI DE 2018 
 
 
PLANTILLA DE FUNCIONARIS DE CARRERA 

NOMBRE 
PLACES 

NOMBRE 
VACANTS 

 
GRUP 

    
II. ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL    
    
     II. 1. SUBESCALA TÈCNICA 1 1 A1 
    
TOTAL PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARI 1 1 

 
 

    
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL 
PERMANENT 

NOMBRE 
PLACES 

NOMBRE 
VACANTS 

 
GRUP 

    
I. ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL    
    
    I.1. TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL  1 1 L1 
    I.2. ADMINISTRATIU/VA 1 1 L3 
    I.3. AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA 1 1 L4 
    

TOTAL PLANTILLA PERSONAL LABORAL 
PERMANENT 

 
3 

 
3 
 

 

    
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DE 

CARÀCTER NO PERMANENT I D’ACTIVITAT 
TEMPORAL 

NOMBRE 
PLACES 

NOMBRE 
VACANTS 

 
GRUP 

    
PROGRAMES INTEGRATS TREBALL I FORMACIÓ    
TÈCNICS 1  L1 
PROGRAMA TURISME    
TÈCNIC AUXILIAR TURISME 1  L2 
PROGRAMA 7 COMARQUES    
TÈCNICS JORNADA COMPLETA 11  L1 
    
ADMINISTRATIU 1  L3 

 
TOTAL PLANTILLA PERSONAL LABORAL DE 
CARÀCTER NO PERMANENT I D’ACTIVITAT 

TEMPORAL 

 
14 

  

    
 

                                                 TOTAL GENERAL  
 

 

18 
 

4 
 

 
 
QUART.- Aprovar les bases que serviran per a l’execució del pressupost del Consell 
Comarcal del Ripollès i dels consorcis adscrits i que s’integren a l’expedient. 
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CINQUÈ.- Sotmetre l'expedient a informació pública per un termini de quinze dies 
hàbils, mitjançant un edicte que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona i en el tauler d’anuncis, de conformitat amb el que disposa l'article 169.1 del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
 
SISÈ.- El pressupost general del Consell Comarcal del Ripollès i els pressupostos dels 
consorcis adscrits s’entendran aprovats definitivament si no s’hi formula cap al· legació 
o reclamació en el termini d’exposició pública, segons disposa l’article 169.1 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
SETÈ.- Trametre un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
VUITÈ.- El pressupost general del Consell Comarcal del Ripollès i els pressupostos 
dels consorcis adscrits entraran en vigor una vegada publicat l’edicte, resumit per 
capítols, de cadascun dels pressupostos que l’integren d’acord amb els pactes primer i 
segon, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 
NOVÈ.- Donar-se per assabentat de l’informe de la Intervenció d’avaluació del 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i del límit del deute, amb motiu de 
l’aprovació del pressupost general del Consell Comarcal del Ripollès per a l’exercici 
2018, que consta a l’expedient, i segons el qual compleix l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària i el nivell del deute viu previst a 31 de desembre de 2018 és de 
73.326,08 euros. 
 
El president dóna la paraula al conseller Lluis López.  
 
El senyor Lluís López comenta que, en general hi ha un increment del 10,80 %. Les 
partides són les mateixes i això ha permès facilitar la tasca de seguiment i comparativa 
del pressupost. Dóna les gràcies a la tasca de la interventora. S’Estableix un marc de 
realitat pressupostària respecte a la realitat comptable. Comenta que farà unes 
pinzellades del pressupost. Destaca l’increment, motivat en part pel nou contracte de 
recollida de residus, més la incorporació del municipi de Camprodon. Es preveu un 
major augment dels transport i tractament dels lixiviats, mes l’augment del cànon. 
També es preveu la major aportació de fons de l’ACA. 
 
Serveis socials vetllem per una societat equilibrada, gràcies a l’acord amb el CBSR es 
preveu una dotació per completar les subvencions dels ajuts de menjadors. Les ajudes 
es tramitaran directament des del CBSR perquè és més àgil.  S’incorpora el nou 
contracte programa per joventut 
 
En cultura es preveuen noves activitats o es consoliden les que tenien una llarga 
trajectòria: trobada gent gran del Ripollès, nova gala literària, premis Joan Triadú  i  
s’amplien les subvencions a entitats. 
 
Es rellevant l’augment de la partida de l’ECM, s’augmenta la dedicació del professorat. 
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Es preveu augmentar un 12,25 % la partida del Refugi d’animals del Ripollès per 
increment de despeses veterinàries. Es mantenen les millores en camins. 
 
Es manté la subvenció per mantenir els costos de l’oficina de consum. Es reforça la 
plantilla per millorar els serveis als municipis de la comarca. Es preveu un augment 
salarial de l’1,5% pendent de la llei de pressupostos. 
 
El CCR no té ni impostos directes ni indirectes. El marge de maniobra per cobrir els 
serveis que presta és mínim, són partides finalistes. 
 
Resta a la disposició de tothom per qualsevol consulta o ell o en Josep Coma al qual 
agraeix molt la feina feta i l’esforç per fer-se entendre. 
 
El president dóna les gràcies als tècnics, a en Lluís López i en Pep Coma per la feina 
feta. Avança que l’aportació de la Diputació serà de 355.000, que ha estat aprovada al 
matí, que cada any, des de en fa 3, s’incrementa. Informa de la previsió d’augment del 
pressupost  
 
El conseller Roger Bosch, del grup d’ERC-AM, manifesta la sorpresa que els ha 
provocat la nota de premsa que han rebut a la tarda en relació al pressupost. Creu que 
hagués estat una deferència esperar a passar-ho pel plenari. 
 
El president contesta que ho fan així cada any, presenten els pressupostos als mitjans de 
comunicació, abans d’aprovar-los 
 
El conseller Roger Bosch diu que és un apràctica que coneix, però que per deferència 
seria bo esperar a aprovar-lo primer. Sí que agraeix la col·laboració del conseller Lluís 
López. Voldrien disposar de més temps per trobar moments per parlar, però li agraeix 
la predisposició. Sí que troben a faltar 2 o 3 punts: 
 

- Un pla de polítiques LGTBI 
- Un tema d’ús d’Internet a les llars que és molt baixa 
- Tema de fer campanyes per incrementar la recollida selectiva. 

 
Voldrien fer una proposta de millorar la recollida selectiva, al Ripollès estan al 42 %, 
per sota de la mitjana de Catalunya. La proposta seria arriba al 50% al 2020. Són 
pressupostos molt generalistes, no hi votaran en contra s’abstindran 
 
El conseller Sergi Albrich, del grup d’ERC-Am diu que el seu grup té dubtes amb el 
pressupost. Voldrien que els aclarissin, per exemple, la  disminució dels ingressos de 
residus en uns 4.000 €, de què ve. Per altra banda i per una tema estètic, sobta que a la 
partida de joventut hi ha 4.000 € del preu de la Trobada de la gent gran, no deixa de ser 
sorprenent que estigui dins de joventut. També els ha cridat l’atenció la variació de 
cultura de l’aportació de l’Agermanament de Conflent i a què es deu l’increment dels 
premis Joan Triadú. Dins l’apartat d’ajuts de menjador es deia que hi havia un 
increment de 50.000 € d’ajuts de menjador , més l’aportació de la Caixa, però en canvi 
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hi ha una disminució a les partides del pressupost. En el cas de l’aportació del CBSR 
l’any passat hi havia l’aportació que, de cara al 2018, desapareix. 
 
El conseller Miquel Rovira, del grup CIU manifesta una apreciació personal. Aquesta 
vegada s’ha hagut de mirar els pressupostos de manera subversiva, sempre els havia 
explicat a tothom i hagués estat bé que els haguessin explicat a ell personalment. Se’ls 
ha mirat, els aprovarà, però hagués agraït que se l’hagués convocat. 
 
El president explica que el pla de polítiques de serveis socials està inclòs al contracte 
programa i les executa el Consorci de Benestar Social. No tenim competències formals. 
Pel que fa al tema d’internet a les llars no descartem d’abordar-ho, recollim la proposta. 
De campanyes de recollida selectiva se’n fan permanentment. Ara volem fer una 
campanya més personal a través del nou contracte. Estem al 42% de recollida selectiva, 
som la segona comarca de Girona, per tant no estem tan malament. Ens queda camí, 
però no estem tan malament. Sobre la reducció de 400.000 € de residus, demana a en 
Lluís López i contesta la interventora.   
 
La interventora que es fa una previsió a la baixa per la rebaixa en l’adjudicació que es 
va produir. 
 
El conseller Josep Coma, vicepresident quart, en relació al tema de joventut explica que 
és un pur formalisme. No tenim una partida de gent gran. És un tema estètic, però no de 
fons. Té una numeració diferent. En el tema de l’Agermanament hem disminuït perquè 
els darrers anys hem gaudit d’una subvenció de la Casa de Perpinyà permetent assolir 
el llindar dels 8000 euros. En relació als Premis Joan Triadú, gran part de la despesa es 
destina a la impressió de les obres premiades. 
 
La diferència de 50.000 € en els ajuts de menjador prové del fet que aquest import el 
donarà directament el Consorci de Benestar, concretament 25.000 euros. Aquests anys, 
els beneficiaris dels ajuts han tingut molts problemes per aportar la documentació 
requerida a les bases. Això el Consorci ho té més fàcil, són usuaris del Consorci i hem 
cregut més adient que es doni directament des del Consorci. 
 
Pel que fa a la partida de 8.100 € que aportaven al Consorci, ens trobàvem que el propi 
Consorci havia d’informar els ajuts, amb la qual cosa ens omplíem de paperassa per 
acabar-ho d’haver gestionant a través del Consorci. Per això han cregut oportú que ho 
faci el Consorci directament. Finalment pel que fa a les campanyes de recollida 
selectiva, el nou contracte de residus ja preveu que l’empresa ha d’assolir per contracte 
assolir uns nivells de recollida selectiva, més les millores de la recollida selectiva.  
 
El tema de la fibra òptica pensem que potser pot ajudar a les llars tot i que és més aviat 
un problema de població envellida. 
 
Pren la paraula el president que demana disculpes al conseller Rovira i diu que 
intentaran que no torni a passar. 
 
El conseller Lluís López reitera les disculpes. És una errada seva i per això demana 
disculpes. 
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El Roger Bosch demana pel Pla director . 
 
El president diu que el pla està aprovat i hi ha una tècnica al Consorci que promou 
aquestes tasques. No n’és expert però existeix el pla i s’executa. 
 
El conseller Roger Bosch comenta en relació al tema de les campanyes que no les han 
vistes enlloc. Tampoc recorda el percentatge de millora que preveu el contracte però 
demana si compren la proposta del seu grup o no. 
 
El president ho demana al gerent. 
 
El gerent explica que s’exigien uns mínims i en millores els podien augmentar. En els 4 
anys més un, l’objectiu és millorar la recollida de manera molt significativa, sinó el 
propi contracte preveu que se’ls penalitzarà econòmicament. 
 
El senyor Sergi Albrich fa un incís en el tema comentat pel president del Consorci. El 
que es constata és que el Consell hi aporta menys diners i potser caldria fer un esforç en 
aquest sentit La reflexió en el tema del reciclatge diu que és una bona notícia que 
l’empresa tingui l’ordre de millorar el 50% però el tema és que anem molt enrere i vol 
millorar l’ambició amb què afrontar aquest tema. 
 
El president en el tema del Consorci de Benestar Social diu que és la segona vegada 
que en debatre els pressupostos s’aborda aquest tema. Aquesta comarca és la que és. 
No podem caure en l’error en dir que hi posem més diners perquè sí. El departament hi 
posa molts més diners i també hi ha l’aportació dels ajuntaments. Estem en un llindar 
de 61 treballadors. L’aportació al Consorci s’ha incrementat abismalment. El fet que hi 
hagi una aportació de 12.000 euros en temes energètics és irrellevant. El Consorci té un 
pressupost elevadíssim per una comarca de 26.000 habitants, per tant el compromís 
social de la comarca és evident. El que no té sentit és fer aportacions econòmiques 
perquè sí, s’ha d’acompanyar d’una política concreta . Les polítiques socials estan 
abastament finançades. El Consorci ha crescut molt i, per tant, no és un tema a debatre 
que el Consell hi aporti més diners. El tema és que calgui. Aquest any s’ha aprovat una 
reducció d’aportació al Consorci per compensar l’esforç dels darrers anys. El convida a 
mirar el pressupost del Consorci de Benestar Social. Li farà arribar. Això res té a veure 
amb què el CCR hi posi o no 8.500 euros. 
 
El senyor Albrich diu que ells només constaten que el consell és la pota més petita del 
Consorci. 
 
El conseller Coma diu que de fet no hi aportem res, és de la Generalitat i els 
ajuntaments qui ho fan. 
 
El senyor Albrich recorda que el pressupost preveu un 0,8% 
 
La Interventora intervé per explicar que probablement és el traspàs dels diners que ens 
aporta la Caixa. 
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El conseller Coma afegeix que qui té la competència és la Generalitat i els ajuntaments 
que no ho tenen com a competència pròpia, no obstant això com que el Consell està 
plenament sensibilitzat ajuden a cofinançar. 
 
El senyor Roger Bosch diu que quan ells parlen de recursos, no és de diners directes. 
La sensació és que no es necessitaven recursos en general, però la realitat evidencia que 
es necessiten perquè creix i bé s’hi aporten més recursos. 
 
 
4.1. 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. DE 
L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST, PERÍODE MIG DE 
PAGAMENT A PROVEÏDORS I MOROSITAT, CORRESPONENT AL 3R 
TRIMESTRE DE 2017 
 
En data 31 d’octubre de 2017, la interventora del Consell Comarcal, ha emès l'informe 
que es transcriu a continuació: 
 

“INFORME D’INTERVENCIÓ 
 
Assumpte:  Remissió de dades corresponents al 3r trimestre 2017, al Ministeri 
d’Hisenda i Funció Pública. 
   
Informe d’intervenció núm.  106 /2017 
 

 
Qui subscriu, interventora d’aquest Consell Comarcal, en relació 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, en relació a les dades del 3r trimestre 2017, emeto el següent 

 
INFORME 

 
 
Antecedents 
 
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat 
financera, (LOEPSF), regula el principi de transparència com a base del funcionament 
de les Administracions Públiques.  
 
En concret, l’article 6 LOEPSF estableix l’obligació de les Administracions Públiques 
de subministrar tota la informació necessària pel compliment de les disposicions 
recollides en l’esmentada llei, amb la forma i procediments que s’estableixin en les 
normes que la desenvolupin.  
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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) 

 
 
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 tercer 
trimestre de 2017, el passat 31 d’octubre de 2017. 
 
La remissió de la informació s’ha realitzat a través de la plataforma telemàtica 
habilitada a l’efecte a l’Oficina Virtual de les Entitats Locals, 
https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/trimestrales/   
 
SEGON.- D’acord amb l’article 3 de la LOEPSF s’entendrà per Estabilitat 
Pressupostària de les Administracions Públiques la situació d’equilibri o superàvit 
estructural.  El compliment d’aquest objectiu implica, en termes generals, que els 
capítols 1 a 7 de l’estat de despeses del pressupost es financin amb ingressos no 
financers, és a dir, amb ingressos procedents dels capítols 1 a 7 de l’estat d’ingressos.  
Cal tenir en compte que per a un correcte càlcul, han de realitzar-se determinats 
ajustos per adaptar i transformar el saldo pressupostari no financer a la comptabilitat 
nacional. 
 
Les dades referents a l’execució del pressupost del 3r trimestre 2017 en termes 
consolidats,  així com els càlculs i ajustos efectuats que han estat presentats al 
MINHAFP, són els que es resumeixen a continuació. 
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 Informe Avaluació - Resultat Estabilitat Pressupostària del Grup Administració 
Pública 

 
 

ENTITAT 
 

Ingrés no 
financer 

 
Despesa no 

financera 

Ajustos 
pròpia 
entitat 

 
Ajustos per 

operac.internes 

 
Capaç/neces.  
finançament 

CCR 8.275.847,14 8.240.639,25 0,00 -3.067,70 32.140,19 
CSRCR 703.863,64 603.544,16 0,00 0,00 100.319,48 
ADR 1.537.173,23 1.368.377,73 -1.762,20 4.216,07 171.249,37 
      

 
CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT DE LA CORPORACIÓ LOCAL   

303.709,04 
 
 
Informe del nivell de deute viu a 30-09-2017 del Grup Administració Pública 
 
 
 
ENTITAT 

 
Deute a 

curt 
termini 

 
Emissions 
de deute 

 
Operac.amb 
entitats de 

crèdit 

 
Fàctoring 

sense 
recurs 

 
Avals 

executats 
reintegrats 

 
Altres 

operacions 
de crèdit 

 
Amb 

AAPP 
(FFPP) 

TOTAL 
DEUTE 
VIU AL 
FINAL 
DEL 

PERÍODE 
CCR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CSRCR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ADR 182.872,07 0,00 299.023,25 0,00 0,00 0,00 0,00 481.895,32 

TOTALS 182.872,07 0,00 299.023,25 0,00 0,00 0,00 0,00 356.773,29 

 
 
TERCER.- . L’article 4 de la LOEPSF estableix que les administracions públiques i 
altres subjectes compresos en l’àmbit d’aplicació de la llei estaran subjectes al 
principi de sostenibilitat financera. A aquests efectes, defineix la sostenibilitat 
financera com la capacitat per finançar compromisos de despesa presents i futurs dins 
dels límits de dèficit, deute públic i morositat de deute comercial. S’entén que existeix 
sostenibilitat financera del deute comercial quan el període mig de pagament als 
proveïdors (PMP) no supera el termini màxim previst en la normativa sobre morositat.  
 
Les dades presentades al MINHAFP corresponents al PMP del 3r trimestre 2017 són 
les que segueixen: 
 

 
 

ENTITAT 

RÀTIO 
OPERACIONS 

PAGADES 

RÀTIO 
OPERACIONS 

PENDENTS 
PAGAMENT 

PERÍODE MIG 
PAGAMENT 

TRIMESTRAL 

Consell Comarcal del Ripollès 6,35 -1,27 3,67 
Agència Desenvolupament 
Ripollès 

30,84 31,83 31,37 

Consorci S. Recapt. Cerdanya-
Ripollès 

-18,14 -25,56 -18,33 

 
PERIODE MIG DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS (PMP) . . . 
. . . . .  

5,32 
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QUART.- De l’anàlisi de les dades es desprèn que a nivell consolidat i fins al tercer  
trimestre de 2017  es compleix l’objectiu d’Estabilitat  Pressupostària, donat que la 
Corporació obté una capacitat de finançament global de 303.709,04 €. 
 
També es compleix l’objectiu de Sostenibilitat Financera a nivell consolidat; la 
corporació presenta un PMP global de 5,32 dies i per tant no supera el màxim 
establert per la normativa vigent de 30 dies.” 
 
CINQUÈ.- Tot i que la normativa no exigeix de manera específica l’elaboració d’un 
informe, aquesta intervenció el considera necessari i convenient, de cara a resumir la 
informació subministrada, els ajustos i càlculs efectuats, així com per recollir les 
conclusions respecte a l’avaluació del compliment d’estabilitat pressupostària, deute 
públic i sostenibilitat financera. 
 
Es considera oportú donar trasllat del present informe al President per tal que l’elevi 
al Ple de la Corporació per al seu coneixement. 
 
La interventora, Montserrat Miarons i Serra//Ripoll, 31 d’octubre de 2017” 
 
El Ple en queda assabentat 
 
 
4.2. DONAR COMPTE AL PLE DEL COMPLIMENT DE L’OBLIGACIÓ DE 
REMETRE INFORMACIÓ AL MINHAFP SOBRE EL COST EFECTIU DELS 
SERVEIS DE L’EXERCICI 2016 
 
En data 31 d’octubre de 2017, la interventora del Consell Comarcal, ha emès l'informe 
que es transcriu a continuació: 
 
 

“INFORME D’INTERVENCIÓ 
 

Assumpte:  Compliment de l’obligació de subministrament d’informació al 
MINHAFP sobre el cost efectiu dels serveis-2016. 
 
Expedient:   744/2017  
Informe d’intervenció núm.  97 /2017 
 

 
Qui subscriu, interventora d’aquest Consell Comarcal, en relació a l’assumpte abans 
esmentat, emeto el següent  
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INFORME 

Antecedents 
 
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), actualment  configuren aquesta Corporació Local  les següents 
administracions públiques: 
 

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

 
Fonaments de dret 
 
L’Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre, per la qual s’estableixen els criteris de 
càlcul del cost efectiu dels serveis prestats per les entitats locals, en desenvolupament 
d’allò que preveu l’article 116 tercer, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local, introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, estableix que abans del dia 1 
de novembre de cada any, les entitats locals calcularan i remetran al MINHAP, el cost 
efectiu dels serveis, partint de les dades contingudes en la liquidació del pressupost 
general, i en el seu cas dels comptes anuals aprovats. 
 
Les entitats locals caldrà que calculin els costos efectius de tots els serveis que presten 
directament o a través d’entitats i organismes vinculats o dependents de conformitat 
amb allò que preveu l’assenyalat article 116 tercer.” 
 
Conclusions 
 
1.- Els costos efectius dels serveis que aquest Consell ha calculat són els que consten 
en l’expedient tramitat a l’efecte i en especial els següents: 
 
Els serveis de prestació obligatòria assenyalats en els articles 26.1 i 36 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril. 
 
Els serveis derivats de l’exercici de les competències assenyalades en els articles 7, 
25.2 i 27 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. 
 
2.- La remissió al MINHAP de les dades del cost efectiu dels serveis, tant del consell 
com dels consorcis adscrits, s’ha centralitzat  a través de la Intervenció del Consell, tal 
i com així ho especifica l’article 4.1.b de l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre. 
 
3.- La seva preparació i tramesa, s’ha efectuat pels mitjans telemàtics habilitats a 
través de l’oficina virtual per a la coordinació financera amb les entitats locals, 
d’acord amb els formularis que es detallen a continuació: 
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CE1a- Gestió dels serveis obligatoris. 
CE1b- Gestió dels serveis propis 
CE2a- Costos efectius dels serveis obligatoris. 
CE2b- Costos efectius dels serveis propis 
CE3a- Unitats de referència dels serveis obligatoris calculades en base a l’estudi 
elaborat per la Cap d’Àrea dels serveis afectats. 
CE3b- Unitats de referència dels serveis propis calculades en base a l’estudi elaborat 
per la Cap d’Àrea dels serveis afectats.. 
CE4a- Entitats a les quals es presten serveis obligatoris. 
CE4b- Entitats a les quals es presten serveis propis. 
 
4.- El compliment de la obligació de tramesa de dades s’ha realitzat, per a tots els ens 
que conformen la Corporació Local, el dia 30 d’octubre de 2017   
 
La interventora, Montserrat Miarons i Serra//Ripoll, 31 d’octubre de 2017 
 
El Ple en queda assabentat 

  

 
5. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA DE 
DATA 14 DE SETEMBRE DE 2017, D’APROVACIÓ DE LES LÍNIES 
FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 2018 
 
En data 14 de setembre de 2017, es va dictar el Decret de Presidència  que es transcriu 
a continuació: 
 

“DECRET DE PRESIDÈNCIA  
  
La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, estableix en el seu article 6 el principi de transparència i determina en el 
paràgraf segon i tercer  que “...correspon al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques proveir la disponibilitat pública de la informació econòmica financera 
relativa als subjectes integrats en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei, amb l’abast i 
periodicitat que derivi de l’aplicació de les normes i acords nacionals i de les 
disposicions comunitàries. Les Administracions Públiques han de subministrar tota la 
informació necessària per al compliment de les disposicions d’aquesta Llei o de les 
normes i acords que s’adoptin en desplegament seu, i han de garantir la coherència 
de les normes i procediments comptables, així com la integritat dels sistemes de 
recopilació i tractament de dades. Igualment estan sotmeses a disponibilitat pública 
les previsions utilitzades per a la planificació pressupostària, així com la 
metodologia, supòsits i paràmetres en els quals es basin”.  
  
L’apartat 2on de l’article 27 de la citada Llei Orgànica d’estabilitat Pressupostària i 
sostenibilitat financera estableix que abans de l’1 d’octubre de cada any les 
Corporacions Locals remetran al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
informació sobre les línies fonamentals del pressupost.   
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Amb ànim de proveir aquest mandat es va publicar  l’Ordre HAP/2105/2012, de 1 
d’octubre que desenvolupa les obligacions de subministrament d’informació previstes 
a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril. Aquesta Ordre estableix que amb caràcter 
previ a la seva aprovació, cada Administració Pública haurà de donar informació 
sobre les línies fonamentals del pressupost, amb l’objectiu de donar compliment als 
requeriments de la normativa europea, especialment les previsions contingudes a la 
Directiva 2011/85/UE del Consell, de 8 de novembre de 2011, sobre requisits 
aplicables als marcs pressupostaris dels estats membres. Aquestes línies fonamentals 
del pressupost han de remetre’s, d’acord amb l’article 5 de l’Odre abans indicada, 
per mitjans electrònics i mitjançant firma electrònica a través del sistema que el 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) habilita aquests efectes.   
  
La informació haurà de remetre’s en termes consolidats i en el model ordinari pels 
municipis de més de 5.000 habitants.  
 
Per tot l’exposat, RESOLC  
 
Primer.- APROVAR les línies fonamentals del pressupost 2018 segons el detall annex 
al present Decret, i que inclou, de forma consolidada, les dades referents a: 
  
  Consell Comarcal del Ripollès  
  Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès  
  Agència de Desenvolupament del Ripollès  
  
Segon.- TRAMETRE de forma telemàtica les línies fonamentals del Pressupost 2018, 
al Ministeri d’Administracions Públiques per via telemàtica i amb signatura 
electrònica.   
  
Tercer.- RATIFICAR el present Decret pel Ple de la Corporació en la propera sessió 
que es celebri.”   
  
Per tot l'exposat i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment 
de la Gestió, el Ple adopta per unanimitat els acords següents: 
 
Primer.- Ratificar el Decret de Presidència de data 14 de setembre de 2017 en tots els 
seus termes. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció. 
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6. PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE 
COMPETÈNCIES DELS SISTEMA DE SANEJAMENT EN ALTA DEL 
TERME MUNICIPAL DE LLANARS I APROVACIÓ DEL 
CORRESPONENT CONVENI 
 
 
Antecedents de fet: 
 
1.L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) en el marc del contracte CT03002058 
“Concessió d’obra pública per a la redacció del projecte de construcció i 
explotació de les instal· lacions de sanejament d’aigües residuals urbanes a les 
conques del Ter i d’Aró”, ha construït, entre d’altres, el Projecte de col· lectors 
en alta del municipi de Llanars a l’EDAR de Camprodon. 
 
El Consell Comarcal del Ripollès, dins del seu àmbit territorial, gestiona per 
delegació, els sistemes de sanejament dels municipis de Camprodon, Nevà 
(Toses), Núria (Queralbs), Planoles, Ribes de Freser, Ripoll, Campdevànol, 
Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries i Setcases, i s’encarrega de la 
seva explotació, manteniment i conservació mitjançant una empresa privada , a 
través d’un contracte de serveis. 
 
El sistema de sanejament en alta del terme municipal de Llanars està constituït 
pel col· lector en alta. Correspon a l’ajuntament de Llanars la competència del 
tractament de les aigües residuals. 
 
2. L’ajuntament de Llanars, en la sessió plenària de data 27 d’octubre de 2017, 
ha delegat les competències de sanejament en alta al Consell Comarcal del 
Ripollès, atesa la major especialització, infraestructura i personal que en aquest 
àmbit ja disposa aquesta corporació. 
 
Per concretar els aspectes de la delegació s’ha redactat el corresponent conveni 
on es recullen les condicions tècniques de gestió, en els termes establerts a 
l’article 305.2 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova 
el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
3.- Consta a l’expedient l’informe de la secretaria i la intervenció, el qual 
supedita l’acceptació d’aquesta delegació al fet que es subscrigui el Conveni 
entre l’Agència Catalana de l’Aigua i el Consell Comarcal del Ripollès pel 
finançament de la gestió i la prestació eficient del servei del sistema de 
sanejament en alta de Llanars, que ha aprovat el Consell d’Administració de 
l’ACA en data 24 d’octubre de 2017. En virtut d’aquest conveni l’ACA cedeix 
l’explotació del sistema de sanejament en alta del municipi de Llanars i 
atribueix al Consell Comarcal els recursos necessaris per a la gestió d’aquest 
sistema. 
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Fonaments de Dret: 
 
I.- És una competència pròpia dels municipis el tractament de les aigües 
residuals de conformitat amb el que determina per l’article 66.3.l) 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. 
 
II.- De conformitat amb el que disposa el Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la legislació en matèria d’aigües 
de Catalunya (TRLMAC), l’Agència Catalana de l’Aigua promou l’agrupació i 
la gestió de les instal· lacions de sanejament en entitats supramunicipals que 
actuïn com a administracions actuants territorials, amb estructura tècnica i 
administrativa suficient que permeti incrementar l’operativitat i l’eficàcia de 
l’administració  dels recursos públics. 
 
L’art. 25.1 c) del Decret Legislatiu 4/2003, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei de l'organització comarcal de Catalunya, estableix que correspon a la 
comarca l’exercici de les competències que li deleguin o li encarreguin de 
gestionar l'Administració de la Generalitat, la diputació corresponent, els 
municipis, les mancomunitats i les comunitats de municipis, i les 
organitzacions associatives d'ens locals regulades pels títols X i XI 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. Les delegacions o els encàrrecs de 
gestió han d'anar acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per a 
exercir-los. 
 
III.- Les delegacions de competències i la seva extinció, per revocació o per 
qualsevol altra causa s’han de publicar al (BOPG) Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, i si escau, a la seu electrònica corresponent, en virtut del 
que disposa l’article 8.6 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya.  
 
La delegació de competències requereix l’adopció de l’acord per la majoria 
absoluta dels membres de la corporació, d’acord amb els articles 47.2 h) de la 
Llei  7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 
114.3 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. 
 
IV.- La delegació de competències de la gestió del sanejament en alta comporta 
necessàriament, per a la seva correcta execució, que a l’Ajuntament de Llanars 
li resulta d’aplicació el Reglament regulador d’abocament d’aigües residuals de 
la comarca del Ripollès, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
núm. 117, de data 18 de juny de 2010. En efecte, l’article 2 d’aquest Reglament 
disposa que és d’aplicació en l’àmbit dels termes municipals que integren la 
comarca del Ripollès i que aboquin les aigües residuals a la xarxa de 
sanejament en alta gestionada pel Consell Comarcal del Ripollès, en el marc de  
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la legislació autonòmica aplicable -actualment DL 3/2003, de 4 de novembre, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la legislació en  
matèria d’aigües de Catalunya i Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament dels serveis públics de Sanejament-. 
 
El Reglament comarcal d’abocament d’aigües residuals, en el seu article 22 
preveu la competència del Consell Comarcal per autoritzar les connexions 
d’abocament a la xarxa de sanejament en alta de la comarca i a la xarxa de 
sanejament municipal quan aboqui indirectament al col· lector, prèvia delegació 
dels ajuntaments afectats. Així mateix, l’article 6 d’aquest Reglament preveu la 
competència del Consell Comarcal per realitzar les inspeccions i expedients 
sancionadors de les empreses que es troben connectades a col· lector comarcal 
directament o bé indirectament, a través de la xarxa de sanejament municipal. 
 
V.- L’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del sector 
Públic determina que els convenis hauran de tenir una duració determinada que 
no podrà ser superior a 4 anys, si bé en qualsevol moment abans de la 
finalització d’aquest termini, les parts que subscriuen aquest conveni podran 
acordar unànimement la seva pròrroga per un període de fins a 4 anys 
addicionals o la seva extinció. 
 
L’article 110.3 de la Llei 26/2010, de Règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya determina que els convenis s’han de 
publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del  
 
Registre de convenis de col· laboració i cooperació de la Generalitat, que és 
accessible des del Portal de la Transparència. 
 
VI.- El Reglament regulador del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses de la 
comarca del Ripollès, en l’article 9.2 estableix 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. 
 
El Consell d’Alcaldes, en la sessió de data 14 de novembre de 2017, ha 
dictaminat favorablement aquesta proposta. 
 
Per tot l’exposat i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de la Gestió, el Ple adopta per unanimitat els acords següents: 
 
Primer. Acceptar, en relació al sistema de sanejament en alta del terme 
municipi de Llanars, les competències següents: gestió i explotació, atorgament 
de les autoritzacions d’abocament, les inspeccions, sancions i rescabalament 
dels eventuals sobrecostos d’explotació en els sistemes públics de sanejament 
del municipi de Llanars, i aprovar el corresponent conveni de delegació.  
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Segon. L’acceptació d’aquesta delegació resta supeditada a què es subscrigui el 
corresponent Conveni entre l’Agència Catalana de l’Aigua i el Consell 
Comarcal del Ripollès pel finançament de la gestió i la prestació eficient del 
servei del sistema de sanejament en alta de Llanars, que ha aprovat el Consell 
d’Administració de l’ACA en data 24 d’octubre de 2017. 
 
Tercer. Publicar aquest acord al Butlletí oficial de la província de Girona i 
publicar el corresponent conveni en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i al web del Registre de convenis de col· laboració i cooperació de la 
Generalitat, que és accessible des del Portal de la Transparència. 
 
Quart. Notificar l’adopció d’aquest acord a l’Ajuntament de Llanars i a 
l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
Cinquè. Facultar el president perquè en nom i representació d’aquesta 
corporació pugui signar quants documents siguin necessaris per dur a terme els 
presents acords.  
 
President: explica aquesta proposta i les següents. El CCR és gestor de quasi totes les 
depuradores de la comarca. S’han redactat els corresponents convenis, que inclou drets 
i obligacions , fitxa tècnica i plànol. S’ha desencallat finalment el tema de l’execució 
del col·lector de Llanars. 
 
 
7.1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE 
COMPETÈNCIES DELS SISTEMA DE SANEJAMENT EN ALTA DEL 
MUNICIPI DE CAMPDEVÀNOL 
 
Antecedents de fet: 
 
1.El Consell Comarcal del Ripollès, dins del seu àmbit territorial, gestiona per 
delegació, els sistemes de sanejament dels municipis de Campdevànol, 
Camprodon, Llanars, Planoles, Queralbs (Núria), Ribes de Freser, Ripoll, Sant 
Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries, Setcases i Toses (Nevà), i 
s’encarrega de la seva explotació, manteniment i conservació mitjançant una 
empresa privada, a través d’un contracte de serveis. 
 
El sistema de sanejament en alta del terme municipal de Campdevànol està 
constituït pel col· lector en alta. Correspon a l’ajuntament de Campdevànol la 
competència del tractament de les aigües residuals. 
 
2. L’ajuntament de Campdevànol, en la sessió plenària de data 30 de gener de 
2009, va delegar les competències de sanejament en alta al Consell Comarcal 
del Ripollès, atesa la major especialització, infraestructura i personal que en 
aquest àmbit ja disposa aquesta corporació. 
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Aquella delegació no s’acompanyava del corresponent conveni. Per concretar 
l’abast concret de la delegació de cara a la incoació de l’expedient de 
contractació del servei d’explotació, conservació i manteniment dels sistemes 
de sanejament en alta dels municipis de Campdevànol, Camprodon, Llanars, 
Planoles, Queralbs (Núria), Ribes de Freser, Ripoll, Sant Joan de les 
Abadesses, Sant Pau de Segúries, Setcases i Toses (Nevà), i per a la 
determinació dels drets i obligacions de cadascuna de les parts, s’ha redactat el 
corresponent conveni, en els termes establerts a l’article 305.2 i següents del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 
 
Fonaments de Dret: 
 
I.- És una competència pròpia dels municipis el tractament de les aigües 
residuals de conformitat amb el que determina per l’article 66.3.l) 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. 
 
II.- De conformitat amb el que disposa el Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la legislació en matèria d’aigües 
de Catalunya (TRLMAC), l’Agència Catalana de l’Aigua promou l’agrupació i 
la gestió de les instal· lacions de sanejament en entitats supramunicipals que 
actuïn com a administracions actuants territorials, amb estructura tècnica i 
administrativa suficient que permeti incrementar l’operativitat i l’eficàcia de 
l’administració  dels recursos públics. 
 
L’art. 25.1 c) del Decret Legislatiu 4/2003, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei de l'organització comarcal de Catalunya, estableix que correspon a la 
comarca l’exercici de les competències que li deleguin o li encarreguin de 
gestionar l'Administració de la Generalitat, la diputació corresponent, els 
municipis, les mancomunitats i les comunitats de municipis, i les 
organitzacions associatives d'ens locals regulades pels títols X i XI 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. Les delegacions o els encàrrecs de 
gestió han d'anar acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per a 
exercir-los. 
 
III.- Les delegacions de competències i la seva extinció, per revocació o per 
qualsevol altra causa s’han de publicar al (BOPG) Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, i si escau, a la seu electrònica corresponent, en virtut del 
que disposa l’article 8.6 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya.  
 
La delegació de competències requereix l’adopció de l’acord per la majoria 
absoluta dels membres de la corporació, d’acord amb els articles 47.2 h) de la 
Llei  7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 
114.3 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 
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IV.- La delegació de competències de la gestió del sanejament en alta comporta 
necessàriament, per a la seva correcta execució, que a l’Ajuntament de 
Campdevànol li resulta d’aplicació el Reglament regulador d’abocament 
d’aigües residuals de la comarca del Ripollès, publicat al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona núm. 117, de data 18 de juny de 2010. En efecte, l’article 
2 d’aquest Reglament disposa que és d’aplicació en l’àmbit dels termes 
municipals que integren la comarca del Ripollès i que aboquin les aigües 
residuals a la xarxa de sanejament en alta gestionada pel Consell Comarcal del 
Ripollès, en el marc de la legislació autonòmica aplicable -actualment Decret 
Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
legislació en matèria d’aigües de Catalunya i Decret 130/2003, de 13 de maig, 
pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de Sanejament-. 
 
El Reglament comarcal d’abocament d’aigües residuals, en el seu article 22 
preveu la competència del Consell Comarcal per autoritzar les connexions 
d’abocament a la xarxa de sanejament en alta de la comarca i a la xarxa de 
sanejament municipal quan aboqui indirectament al col· lector, prèvia delegació 
dels ajuntaments afectats. Així mateix, l’article 6 d’aquest Reglament preveu la 
competència del Consell Comarcal per realitzar les inspeccions i expedients 
sancionadors de les empreses que es troben connectades a col· lector comarcal 
directament o bé indirectament, a través de la xarxa de sanejament municipal. 
 
V.- L’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del sector 
Públic determina que els convenis hauran de tenir una duració determinada que 
no podrà ser superior a 4 anys, si bé en qualsevol moment abans de la 
finalització d’aquest termini, les parts que subscriuen aquest conveni podran 
acordar unànimement la seva pròrroga per un període de fins a 4 anys 
addicionals o la seva extinció. 
 
L’article 110.3 de la Llei 26/2010, de Règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya determina que els convenis s’han de 
publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del 
Registre de convenis de col· laboració i cooperació de la Generalitat, que és 
accessible des del Portal de la Transparència. 
 
VI.- El Reglament regulador del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses de la 
comarca del Ripollès, en l’article 9.2 estableix 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. 
 
El Consell d’Alcaldes, en la seva sessió de data 14 de novembre de 2017, ha 
dictaminat favorablement aquesta proposta. 
 
Per tot l’exposat i vist el dictamen de la Comissió Informativa i de Seguiment 
de la Gestió, el Ple adopta per unanimitat els acords següents: 
 



CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 

29 
 

 
Primer. Aprovar el Conveni de delegació de les competències dels sistemes de 
sanejament en alta del terme municipal de Campdevànol al Consell Comarcal del 
Ripollès i els seus annexos, que s’adjunten a aquest acord i en formen part integrant.  
 
Segon. Notificar l’adopció d’aquest acord a l’Ajuntament de Campdevànol, 
juntament amb el Conveni i els seus annexos per a la seva aprovació.  
 
Tercer. Notificar a l’Agència Catalana de l’Aigua l’acord d’acceptació 
expressa de les competències de gestió i explotació, atorgament de les 
autoritzacions d’abocament, les inspeccions, sancions i rescabalament dels 
eventuals sobrecostos d’explotació en els sistemes públics de sanejament, en 
relació al sistema de sanejament en alta del terme municipi de Campdevànol i 
la seva publicació, que es produirà un cop l’Ajuntament de Campdevànol hagi 
acordat aquesta delegació. 
 
Quart. Publicar el conveni en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
al web del Registre de convenis de col· laboració i cooperació de la Generalitat, 
que és accessible des del Portal de la Transparència. 
 
Cinquè. Facultar el president perquè en nom i representació d’aquesta 
corporació pugui signar quants documents siguin necessaris per dur a terme els 
presents acords.  
 
 
7.2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE 
COMPETÈNCIES DELS SISTEMA DE SANEJAMENT EN ALTA DEL 
MUNICIPI DE CAMPRODON 
 
Antecedents de fet: 
 
1.El Consell Comarcal del Ripollès, dins del seu àmbit territorial, gestiona per 
delegació, els sistemes de sanejament dels municipis de Campdevànol, 
Camprodon, Llanars, Planoles, Queralbs (Núria), Ribes de Freser, Ripoll, Sant 
Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries, Setcases i Toses (Nevà), i 
s’encarrega de la seva explotació, manteniment i conservació mitjançant una 
empresa privada, a través d’un contracte de serveis. 
 
El sistema de sanejament en alta del terme municipal de Camprodon està 
constituït pel col· lector en alta i l’estació depuradora d’aigües residuals. 
Correspon a l’ajuntament de Camprodon la competència del tractament de les 
aigües residuals. 
 
2. L’ajuntament de Camprodon, en la sessió plenària de data 30 de gener de 
2009, va delegar les competències de sanejament en alta al Consell Comarcal 
del Ripollès, atesa la major especialització, infraestructura i personal que en 
aquest àmbit ja disposa aquesta corporació. 
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Aquella delegació no s’acompanyava del corresponent conveni. Per concretar 
l’abast concret de la delegació de cara a la incoació de l’expedient de 
contractació del servei d’explotació, conservació i manteniment dels sistemes 
de sanejament en alta dels municipis de Campdevànol, Camprodon, Llanars, 
Planoles, Queralbs (Núria), Ribes de Freser, Ripoll, Sant Joan de les 
Abadesses, Sant Pau de Segúries, Setcases i Toses (Nevà), i per a la 
determinació dels drets i obligacions de cadascuna de les parts, s’ha redactat el 
corresponent conveni, en els termes establerts a l’article 305.2 i següents del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 
 
Fonaments de Dret: 
 
I.- És una competència pròpia dels municipis el tractament de les aigües 
residuals de conformitat amb el que determina per l’article 66.3.l) 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. 
 
II.- De conformitat amb el que disposa el Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la legislació en matèria d’aigües 
de Catalunya (TRLMAC), l’Agència Catalana de l’Aigua promou l’agrupació i 
la gestió de les instal· lacions de sanejament en entitats supramunicipals que 
actuïn com a administracions actuants territorials, amb estructura tècnica i 
administrativa suficient que permeti incrementar l’operativitat i l’eficàcia de 
l’administració  dels recursos públics. 
 
L’art. 25.1 c) del Decret Legislatiu 4/2003, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei de l'organització comarcal de Catalunya, estableix que correspon a la 
comarca l’exercici de les competències que li deleguin o li encarreguin de 
gestionar l'Administració de la Generalitat, la diputació corresponent, els 
municipis, les mancomunitats i les comunitats de municipis, i les 
organitzacions associatives d'ens locals regulades pels títols X i XI 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. Les delegacions o els encàrrecs de 
gestió han d'anar acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per a 
exercir-los. 
 
III.- Les delegacions de competències i la seva extinció, per revocació o per 
qualsevol altra causa s’han de publicar al (BOPG) Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, i si escau, a la seu electrònica corresponent, en virtut del 
que disposa l’article 8.6 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya.  
 
La delegació de competències requereix l’adopció de l’acord per la majoria 
absoluta dels membres de la corporació, d’acord amb els articles 47.2 h) de la 
Llei  7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 
114.3 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. 
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IV.- La delegació de competències de la gestió del sanejament en alta comporta 
necessàriament, per a la seva correcta execució, que a l’Ajuntament de 
Camprodon li resulta d’aplicació el Reglament regulador d’abocament d’aigües 
residuals de la comarca del Ripollès, publicat al Butlletí Oficial de la Província 
de Girona núm. 117, de data 18 de juny de 2010. En efecte, l’article 2 d’aquest 
Reglament disposa que és d’aplicació en l’àmbit dels termes municipals que 
integren la comarca del Ripollès i que aboquin les aigües residuals a la xarxa 
de sanejament en alta gestionada pel Consell Comarcal del Ripollès, en el marc 
de la legislació autonòmica aplicable -actualment Decret Legislatiu 3/2003, de 
4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya i Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament dels serveis públics de Sanejament-. 
 
El Reglament comarcal d’abocament d’aigües residuals, en el seu article 22 
preveu la competència del Consell Comarcal per autoritzar les connexions 
d’abocament a la xarxa de sanejament en alta de la comarca i a la xarxa de 
sanejament municipal quan aboqui indirectament al col· lector, prèvia delegació 
dels ajuntaments afectats. Així mateix, l’article 6 d’aquest Reglament preveu la 
competència del Consell Comarcal per realitzar les inspeccions i expedients 
sancionadors de les empreses que es troben connectades a col· lector comarcal 
directament o bé indirectament, a través de la xarxa de sanejament municipal. 
 
V.- L’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del sector 
Públic determina que els convenis hauran de tenir una duració determinada que 
no podrà ser superior a 4 anys, si bé en qualsevol moment abans de la 
finalització d’aquest termini, les parts que subscriuen aquest conveni podran 
acordar unànimement la seva pròrroga per un període de fins a 4 anys 
addicionals o la seva extinció. 
 
L’article 110.3 de la Llei 26/2010, de Règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya determina que els convenis s’han de 
publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del 
Registre de convenis de col· laboració i cooperació de la Generalitat, que és 
accessible des del Portal de la Transparència. 
 
VI.- El Reglament regulador del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses de la 
comarca del Ripollès, en l’article 9.2 estableix 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. 
 
El Consell d’Alcaldes, en la seva sessió de data 14 de novembre de 2017, ha 
dictaminat favorablement aquesta proposta. 
 
Per tot l’exposat i vist el dictamen de la Comissió Informativa i de Seguiment 
de la Gestió, el Ple adopta per unanimitat els acords següents: 
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Primer. Aprovar el Conveni de delegació de les competències dels sistemes de 
sanejament en alta del terme municipal de Camprodon al Consell Comarcal del 
Ripollès i els seus annexos, que s’adjunten a aquest acord i en formen part integrant.  
 
Segon. Notificar l’adopció d’aquest acord a l’Ajuntament de Camprodon, 
juntament amb el Conveni i els seus annexos per a la seva aprovació.  
 
Tercer. Notificar a l’Agència Catalana de l’Aigua l’acord d’acceptació 
expressa de les competències de gestió i explotació, atorgament de les 
autoritzacions d’abocament, les inspeccions, sancions i rescabalament dels 
eventuals sobrecostos d’explotació en els sistemes públics de sanejament, en 
relació al sistema de sanejament en alta del terme municipal de Camprodon i la 
seva publicació, que es produirà un cop l’Ajuntament de Camprodon hagi 
acordat aquesta delegació. 
 
Quart. Publicar el conveni en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
al web del Registre de convenis de col· laboració i cooperació de la Generalitat, 
que és accessible des del Portal de la Transparència. 
 
Cinquè. Facultar el president perquè en nom i representació d’aquesta 
corporació pugui signar quants documents siguin necessaris per dur a terme els 
presents acords.  
                     
 
7.3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE 
COMPETÈNCIES DELS SISTEMA DE SANEJAMENT EN ALTA DEL 
MUNICIPI DE PLANOLES 
 
Antecedents de fet: 
 
1.El Consell Comarcal del Ripollès, dins del seu àmbit territorial, gestiona per 
delegació, els sistemes de sanejament dels municipis de Campdevànol, 
Camprodon, Llanars, Planoles, Queralbs (Núria), Ribes de Freser, Ripoll, Sant 
Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries, Setcases i Toses (Nevà), i 
s’encarrega de la seva explotació, manteniment i conservació mitjançant una 
empresa privada, a través d’un contracte de serveis. 
 
El sistema de sanejament en alta del terme municipal de Planoles està constituït 
pel col· lector en alta i l’estació depuradora d’aigües residuals. Correspon a 
l’ajuntament de Planoles la competència del tractament de les aigües residuals. 
 
2. L’ajuntament de Planoles, en la sessió plenària de data 8 de febrer de 1993 
va delegar les competències de sanejament en alta al Consell Comarcal del 
Ripollès, atesa la major especialització, infraestructura i personal que en aquest 
àmbit ja disposa aquesta corporació. 
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Aquella delegació no s’acompanyava del corresponent conveni. Per concretar 
l’abast concret de la delegació de cara a la incoació de l’expedient de 
contractació del servei d’explotació, conservació i manteniment dels sistemes 
de sanejament en alta dels municipis de Campdevànol, Camprodon, Llanars, 
Planoles, Queralbs (Núria), Ribes de Freser, Ripoll, Sant Joan de les 
Abadesses, Sant Pau de Segúries, Setcases i Toses (Nevà), i per a la 
determinació dels drets i obligacions de cadascuna de les parts, s’ha redactat el 
corresponent conveni, en els termes establerts a l’article 305.2 i següents del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 
 
Fonaments de Dret: 
 
I.- És una competència pròpia dels municipis el tractament de les aigües 
residuals de conformitat amb el que determina per l’article 66.3.l) 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. 
 
II.- De conformitat amb el que disposa el Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la legislació en matèria d’aigües 
de Catalunya (TRLMAC), l’Agència Catalana de l’Aigua promou l’agrupació i 
la gestió de les instal· lacions de sanejament en entitats supramunicipals que 
actuïn com a administracions actuants territorials, amb estructura tècnica i  
administrativa suficient que permeti incrementar l’operativitat i l’eficàcia de 
l’administració  dels recursos públics. 
 
L’art. 25.1 c) del Decret Legislatiu 4/2003, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei de l'organització comarcal de Catalunya, estableix que correspon a la 
comarca l’exercici de les competències que li deleguin o li encarreguin de 
gestionar l'Administració de la Generalitat, la diputació corresponent, els 
municipis, les mancomunitats i les comunitats de municipis, i les 
organitzacions associatives d'ens locals regulades pels títols X i XI 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. Les delegacions o els encàrrecs de 
gestió han d'anar acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per a 
exercir-los. 
 
III.- Les delegacions de competències i la seva extinció, per revocació o per 
qualsevol altra causa s’han de publicar al (BOPG) Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, i si escau, a la seu electrònica corresponent, en virtut del 
que disposa l’article 8.6 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya.  
 
La delegació de competències requereix l’adopció de l’acord per la majoria 
absoluta dels membres de la corporació, d’acord amb els articles 47.2 h) de la 
Llei  7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 
114.3 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. 
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IV.- La delegació de competències de la gestió del sanejament en alta comporta 
necessàriament, per a la seva correcta execució, que a l’Ajuntament de Planoles 
li resulta d’aplicació el Reglament regulador d’abocament d’aigües residuals de 
la comarca del Ripollès, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
núm. 117, de data 18 de juny de 2010. En efecte, l’article 2 d’aquest Reglament 
disposa que és d’aplicació en l’àmbit dels termes municipals que integren la 
comarca del Ripollès i que aboquin les aigües residuals a la xarxa de 
sanejament en alta gestionada pel Consell Comarcal del Ripollès, en el marc de 
la legislació autonòmica aplicable -actualment Decret Legislatiu 3/2003, de 4 
de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya i Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament dels serveis públics de Sanejament-. 
 
El Reglament comarcal d’abocament d’aigües residuals, en el seu article 22 
preveu la competència del Consell Comarcal per autoritzar les connexions 
d’abocament a la xarxa de sanejament en alta de la comarca i a la xarxa de 
sanejament municipal quan aboqui indirectament al col· lector, prèvia delegació 
dels ajuntaments afectats. Així mateix, l’article 6 d’aquest Reglament preveu la 
competència del Consell Comarcal per realitzar les inspeccions i expedients 
sancionadors de les empreses que es troben connectades a col· lector comarcal 
directament o bé indirectament, a través de la xarxa de sanejament municipal. 
 
V.- L’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del sector 
Públic determina que els convenis hauran de tenir una duració determinada que 
no podrà ser superior a 4 anys, si bé en qualsevol moment abans de la 
finalització d’aquest termini, les parts que subscriuen aquest conveni podran 
acordar unànimement la seva pròrroga per un període de fins a 4 anys 
addicionals o la seva extinció. 
 
L’article 110.3 de la Llei 26/2010, de Règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya determina que els convenis s’han de 
publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del 
Registre de convenis de col· laboració i cooperació de la Generalitat, que és 
accessible des del Portal de la Transparència. 
 
VI.- El Reglament regulador del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses de la 
comarca del Ripollès, en l’article 9.2 estableix 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. 
 
El Consell d’Alcaldes, en la seva sessió de data 14 de novembre de 2017, ha 
dictaminat favorablement aquesta proposta. 
 
Per tot l’exposat i vist el dictamen de la Comissió Informativa i de Seguiment 
de la Gestió, el Ple adopta per unanimitat els acords següents: 
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Primer. Aprovar el Conveni de delegació de les competències dels sistemes de 
sanejament en alta del terme municipal de Planoles al Consell Comarcal del Ripollès i 
els seus annexos, que s’adjunten a aquest acord i en formen part integrant.  
 
Segon. Notificar l’adopció d’aquest acord a l’Ajuntament de Planoles, 
juntament amb el Conveni i els seus annexos, per a la seva aprovació.  
 
Tercer. Notificar a l’Agència Catalana de l’Aigua l’acord d’acceptació 
expressa de les competències de gestió i explotació, atorgament de les 
autoritzacions d’abocament, les inspeccions, sancions i rescabalament dels 
eventuals sobrecostos d’explotació en els sistemes públics de sanejament, en 
relació al sistema de sanejament en alta del terme municipi de Planoles i la 
seva publicació, que es produirà un cop l’Ajuntament de Planoles hagi acordat 
aquesta delegació. 
 
Quart. Publicar el conveni en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
al web del Registre de convenis de col· laboració i cooperació de la Generalitat, 
que és accessible des del Portal de la Transparència. 
 
Cinquè. Facultar el president perquè en nom i representació d’aquesta 
corporació pugui signar quants documents siguin necessaris per dur a terme els 
presents acords.  

     
 
7.4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE 
COMPETÈNCIES DELS SISTEMA DE SANEJAMENT EN ALTA DEL 
MUNICIPI DE QUERALBS (VALL DE NÚRIA) 
 
Antecedents de fet: 
 
1.El Consell Comarcal del Ripollès, dins del seu àmbit territorial, gestiona per 
delegació, els sistemes de sanejament dels municipis de Campdevànol, 
Camprodon, Llanars, Planoles, Queralbs (Núria), Ribes de Freser, Ripoll, Sant 
Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries, Setcases i Toses (Nevà), i 
s’encarrega de la seva explotació, manteniment i conservació mitjançant una 
empresa privada, a través d’un contracte de serveis. 
 
El sistema de sanejament en alta del terme municipal de Queralbs està 
constituït pel col· lector en alta i l’estació depuradora d’aigües residuals de Vall 
de Núria. Correspon a l’Ajuntament de Queralbs la competència del tractament 
de les aigües residuals. 
 
2. L’Ajuntament de Queralbs, en la sessió plenària de data 28 d’abril de 1998, 
va delegar les competències de sanejament en alta al Consell Comarcal del 
Ripollès, atesa la major especialització, infraestructura i personal que en aquest 
àmbit ja disposa aquesta corporació. 
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Aquella delegació no s’acompanyava del corresponent conveni. Per concretar 
l’abast concret de la delegació de cara a la incoació de l’expedient de 
contractació del servei d’explotació, conservació i manteniment dels sistemes 
de sanejament en alta dels municipis de Campdevànol, Camprodon, Llanars, 
Planoles, Queralbs (Núria), Ribes de Freser, Ripoll, Sant Joan de les 
Abadesses, Sant Pau de Segúries, Setcases i Toses (Nevà), i per a la 
determinació dels drets i obligacions de cadascuna de les parts, s’ha redactat el 
corresponent conveni, en els termes establerts a l’article 305.2 i següents del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 
 
Fonaments de Dret: 
 
I.- És una competència pròpia dels municipis el tractament de les aigües 
residuals de conformitat amb el que determina per l’article 66.3.l) 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. 
 
II.- De conformitat amb el que disposa el Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la legislació en matèria d’aigües 
de Catalunya (TRLMAC), l’Agència Catalana de l’Aigua promou l’agrupació i 
la gestió de les instal· lacions de sanejament en entitats supramunicipals que 
actuïn com a administracions actuants territorials, amb estructura tècnica i 
administrativa suficient que permeti incrementar l’operativitat i l’eficàcia de 
l’administració  dels recursos públics. 
 
L’art. 25.1 c) del Decret Legislatiu 4/2003, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei de l'organització comarcal de Catalunya, estableix que correspon a la 
comarca l’exercici de les competències que li deleguin o li encarreguin de 
gestionar l'Administració de la Generalitat, la diputació corresponent, els 
municipis, les mancomunitats i les comunitats de municipis, i les 
organitzacions associatives d'ens locals regulades pels títols X i XI 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. Les delegacions o els encàrrecs de 
gestió han d'anar acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per a 
exercir-los. 
 
III.- Les delegacions de competències i la seva extinció, per revocació o per 
qualsevol altra causa s’han de publicar al (BOPG) Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, i si escau, a la seu electrònica corresponent, en virtut del 
que disposa l’article 8.6 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya.  
 
La delegació de competències requereix l’adopció de l’acord per la majoria 
absoluta dels membres de la corporació, d’acord amb els articles 47.2 h) de la 
Llei  7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 
114.3 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. 
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IV.- La delegació de competències de la gestió del sanejament en alta comporta 
necessàriament, per a la seva correcta execució, que a l’Ajuntament de 
Queralbs li resulta d’aplicació el Reglament regulador d’abocament d’aigües 
residuals de la comarca del Ripollès, publicat al Butlletí Oficial de la Província 
de Girona núm. 117, de data 18 de juny de 2010. En efecte, l’article 2 d’aquest 
Reglament disposa que és d’aplicació en l’àmbit dels termes municipals que 
integren la comarca del Ripollès i que aboquin les aigües residuals a la xarxa 
de sanejament en alta gestionada pel Consell Comarcal del Ripollès, en el marc 
de la legislació autonòmica aplicable -actualment Decret Legislatiu 3/2003, de 
4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya i Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament dels serveis públics de Sanejament-. 
 
El Reglament comarcal d’abocament d’aigües residuals, en el seu article 22 
preveu la competència del Consell Comarcal per autoritzar les connexions 
d’abocament a la xarxa de sanejament en alta de la comarca i a la xarxa de 
sanejament municipal quan aboqui indirectament al col· lector, prèvia delegació 
dels ajuntaments afectats. Així mateix, l’article 6 d’aquest Reglament preveu la 
competència del Consell Comarcal per realitzar les inspeccions i expedients 
sancionadors de les empreses que es troben connectades a col· lector comarcal 
directament o bé indirectament, a través de la xarxa de sanejament municipal. 
 
V.- L’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del sector 
Públic determina que els convenis hauran de tenir una duració determinada que 
no podrà ser superior a 4 anys, si bé en qualsevol moment abans de la 
finalització d’aquest termini, les parts que subscriuen aquest conveni podran 
acordar unànimement la seva pròrroga per un període de fins a 4 anys 
addicionals o la seva extinció. 
 
L’article 110.3 de la Llei 26/2010, de Règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya determina que els convenis s’han de 
publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del 
Registre de convenis de col· laboració i cooperació de la Generalitat, que és 
accessible des del Portal de la Transparència. 
 
VI.- El Reglament regulador del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses de la 
comarca del Ripollès, en l’article 9.2 estableix 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. 
 
El Consell d’Alcaldes, en la seva sessió de data 14 de novembre de 2017, ha 
dictaminat favorablement aquesta proposta. 
 
Per tot l’exposat i vist el dictamen de la Comissió Informativa i de Seguiment 
de la Gestió, el Ple adopta per unanimitat els acords següents: 
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Primer. Aprovar el Conveni de delegació de les competències dels sistemes de 
sanejament en alta del terme municipal de Queralbs (Vall de Núria) al Consell 
Comarcal del Ripollès i els seus annexos, que s’adjunten a aquest acord i en formen 
part integrant.  
 
Segon. Notificar l’adopció d’aquest acord a l’Ajuntament de Queralbs, 
juntament amb el Conveni i els seus annexos per a la seva aprovació.  
 
Tercer. Notificar a l’Agència Catalana de l’Aigua l’acord d’acceptació 
expressa de les competències de gestió i explotació, atorgament de les 
autoritzacions d’abocament, les inspeccions, sancions i rescabalament dels 
eventuals sobrecostos d’explotació en els sistemes públics de sanejament, en 
relació al sistema de sanejament en alta del terme municipal de Queralbs (Vall 
de Núria) i la seva publicació, que es produirà un cop l’Ajuntament de Queralbs 
hagi acordat aquesta delegació. 
 
Quart. Publicar el conveni en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
al web del Registre de convenis de col· laboració i cooperació de la Generalitat, 
que és accessible des del Portal de la Transparència. 
 
Cinquè. Facultar el president perquè en nom i representació d’aquesta 
corporació pugui signar quants documents siguin necessaris per dur a terme els 
presents acords.  
 
 
7.5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE 
COMPETÈNCIES DELS SISTEMA DE SANEJAMENT EN ALTA DEL 
MUNICIPI DE RIBES DE FRESER 
 
Antecedents de fet: 
 
1.El Consell Comarcal del Ripollès, dins del seu àmbit territorial, gestiona per 
delegació, els sistemes de sanejament dels municipis de Campdevànol, 
Camprodon, Llanars, Planoles, Queralbs (Núria), Ribes de Freser, Ripoll, Sant 
Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries, Setcases i Toses (Nevà), i 
s’encarrega de la seva explotació, manteniment i conservació mitjançant una 
empresa privada, a través d’un contracte de serveis. 
 
El sistema de sanejament en alta del terme municipal de Ribes de Freser està 
constituït pel col· lector en alta i l’estació depuradora d’aigües residuals. 
Correspon a l’Ajuntament de Ribes de Freser la competència del tractament de 
les aigües residuals. 
 
2. L’Ajuntament de Ribes de Freser, en la sessió plenària de data 24 de febrer 
de 2009, va delegar les competències de sanejament en alta al Consell 
Comarcal del Ripollès, atesa la major especialització, infraestructura i personal 
que en aquest àmbit ja disposa aquesta corporació. 
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Aquella delegació no s’acompanyava del corresponent conveni. Per concretar 
l’abast concret de la delegació de cara a la incoació de l’expedient de 
contractació del servei d’explotació, conservació i manteniment dels sistemes 
de sanejament en alta dels municipis de Campdevànol, Camprodon, Llanars, 
Planoles, Queralbs (Núria), Ribes de Freser, Ripoll, Sant Joan de les 
Abadesses, Sant Pau de Segúries, Setcases i Toses (Nevà), i per a la 
determinació dels drets i obligacions de cadascuna de les parts, s’ha redactat el 
corresponent conveni, en els termes establerts a l’article 305.2 i següents del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 
 
Fonaments de Dret: 
 
I.- És una competència pròpia dels municipis el tractament de les aigües 
residuals de conformitat amb el que determina per l’article 66.3.l) 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. 
 
II.- De conformitat amb el que disposa el Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la legislació en matèria d’aigües 
de Catalunya (TRLMAC), l’Agència Catalana de l’Aigua promou l’agrupació i 
la gestió de les instal· lacions de sanejament en entitats supramunicipals que 
actuïn com a administracions actuants territorials, amb estructura tècnica i 
administrativa suficient que permeti incrementar l’operativitat i l’eficàcia de 
l’administració  dels recursos públics. 
 
L’art. 25.1 c) del Decret Legislatiu 4/2003, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei de l'organització comarcal de Catalunya, estableix que correspon a la 
comarca l’exercici de les competències que li deleguin o li encarreguin de 
gestionar l'Administració de la Generalitat, la diputació corresponent, els 
municipis, les mancomunitats i les comunitats de municipis, i les 
organitzacions associatives d'ens locals regulades pels títols X i XI 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. Les delegacions o els encàrrecs de 
gestió han d'anar acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per a 
exercir-los. 
 
III.- Les delegacions de competències i la seva extinció, per revocació o per 
qualsevol altra causa s’han de publicar al (BOPG) Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, i si escau, a la seu electrònica corresponent, en virtut del 
que disposa l’article 8.6 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya.  
 
La delegació de competències requereix l’adopció de l’acord per la majoria 
absoluta dels membres de la corporació, d’acord amb els articles 47.2 h) de la 
Llei  7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 
114.3 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. 
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IV.- La delegació de competències de la gestió del sanejament en alta comporta 
necessàriament, per a la seva correcta execució, que a l’Ajuntament de Ribes de 
Freser li resulta d’aplicació el Reglament regulador d’abocament d’aigües 
residuals de la comarca del Ripollès, publicat al Butlletí Oficial de la Província 
de Girona núm. 117, de data 18 de juny de 2010. En efecte, l’article 2 d’aquest 
Reglament disposa que és d’aplicació en l’àmbit dels termes municipals que 
integren la comarca del Ripollès i que aboquin les aigües residuals a la xarxa 
de sanejament en alta gestionada pel Consell Comarcal del Ripollès, en el marc 
de la legislació autonòmica aplicable -actualment Decret Legislatiu 3/2003, de 
4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya i Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament dels serveis públics de Sanejament-. 
 
El Reglament comarcal d’abocament d’aigües residuals, en el seu article 22 
preveu la competència del Consell Comarcal per autoritzar les connexions 
d’abocament a la xarxa de sanejament en alta de la comarca i a la xarxa de 
sanejament municipal quan aboqui indirectament al col· lector, prèvia delegació 
dels ajuntaments afectats. Així mateix, l’article 6 d’aquest Reglament preveu la 
competència del Consell Comarcal per realitzar les inspeccions i expedients 
sancionadors de les empreses que es troben connectades a col· lector comarcal 
directament o bé indirectament, a través de la xarxa de sanejament municipal. 
 
V.- L’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del sector 
Públic determina que els convenis hauran de tenir una duració determinada que 
no podrà ser superior a 4 anys, si bé en qualsevol moment abans de la 
finalització d’aquest termini, les parts que subscriuen aquest conveni podran 
acordar unànimement la seva pròrroga per un període de fins a 4 anys 
addicionals o la seva extinció. 
 
L’article 110.3 de la Llei 26/2010, de Règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya determina que els convenis s’han de 
publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del 
Registre de convenis de col· laboració i cooperació de la Generalitat, que és 
accessible des del Portal de la Transparència. 
 
VI.- El Reglament regulador del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses de la 
comarca del Ripollès, en l’article 9.2 estableix 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. 
 
El Consell d’Alcaldes, en la seva sessió de data 14 de novembre de 2017, ha 
dictaminat favorablement aquesta proposta. 
 
Per tot l’exposat i vist el dictamen de la Comissió Informativa i de Seguiment 
de la Gestió, el Ple adopta per unanimitat els acords següents: 
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Primer. Aprovar el Conveni de delegació de les competències dels sistemes de 
sanejament en alta del terme municipal de Ribes de Freser al Consell Comarcal del 
Ripollès i els seus annexos, que s’adjunten a aquest acord i en formen part integrant.  
 
Segon. Notificar l’adopció d’aquest acord a l’Ajuntament de Ribes de Freser, 
juntament amb el Conveni i els seus annexos per a la seva aprovació.  
 
Tercer. Notificar a l’Agència Catalana de l’Aigua l’acord d’acceptació 
expressa de les competències de gestió i explotació, atorgament de les 
autoritzacions d’abocament, les inspeccions, sancions i rescabalament dels 
eventuals sobrecostos d’explotació en els sistemes públics de sanejament, en  
 
relació al sistema de sanejament en alta del terme municipal de Ribes de Freser 
i la seva publicació, que es produirà un cop l’Ajuntament de Ribes de Freser 
hagi acordat aquesta delegació. 
 
Quart. Publicar el conveni en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
al web del Registre de convenis de col· laboració i cooperació de la Generalitat, 
que és accessible des del Portal de la Transparència. 
 
Cinquè. Facultar el president perquè en nom i representació d’aquesta 
corporació pugui signar quants documents siguin necessaris per dur a terme els 
presents acords.  
                

 
7.6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE 
COMPETÈNCIES DELS SISTEMA DE SANEJAMENT EN ALTA DEL 
MUNICIPI DE RIPOLL 
 
 
Antecedents de fet: 
 
1.El Consell Comarcal del Ripollès, dins del seu àmbit territorial, gestiona per 
delegació, els sistemes de sanejament dels municipis de Campdevànol, 
Camprodon, Llanars, Planoles, Queralbs (Núria), Ribes de Freser, Ripoll, Sant 
Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries, Setcases i Toses (Nevà), i 
s’encarrega de la seva explotació, manteniment i conservació mitjançant una 
empresa privada, a través d’un contracte de serveis. 
 
El sistema de sanejament en alta del terme municipal de Ripoll està constituït 
pel col· lector en alta i l’estació depuradora d’aigües residuals. Correspon a 
l’ajuntament de Ripoll la competència del tractament de les aigües residuals. 
 
2. L’ajuntament de Ripoll, en la sessió plenària de data 25 de novembre de 
1996, va delegar les competències de sanejament en alta al Consell Comarcal 
del Ripollès, atesa la major especialització, infraestructura i personal que en 
aquest àmbit ja disposa aquesta corporació. 
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Aquella delegació no s’acompanyava del corresponent conveni. Per concretar 
l’abast concret de la delegació de cara a la incoació de l’expedient de 
contractació del servei d’explotació, conservació i manteniment dels sistemes 
de sanejament en alta dels municipis de Campdevànol, Camprodon, Llanars, 
Planoles, Queralbs (Núria), Ribes de Freser, Ripoll, Sant Joan de les 
Abadesses, Sant Pau de Segúries, Setcases i Toses (Nevà), i per a la 
determinació dels drets i obligacions de cadascuna de les parts, s’ha redactat el 
corresponent conveni, en els termes establerts a l’article 305.2 i següents del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 
 
Fonaments de Dret: 
 
I.- És una competència pròpia dels municipis el tractament de les aigües 
residuals de conformitat amb el que determina per l’article 66.3.l) 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. 
 
II.- De conformitat amb el que disposa el Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la legislació en matèria d’aigües 
de Catalunya (TRLMAC), l’Agència Catalana de l’Aigua promou l’agrupació i 
la gestió de les instal· lacions de sanejament en entitats supramunicipals que 
actuïn com a administracions actuants territorials, amb estructura tècnica i 
administrativa suficient que permeti incrementar l’operativitat i l’eficàcia de 
l’administració  dels recursos públics. 
 
L’art. 25.1 c) del Decret Legislatiu 4/2003, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei de l'organització comarcal de Catalunya, estableix que correspon a la 
comarca l’exercici de les competències que li deleguin o li encarreguin de 
gestionar l'Administració de la Generalitat, la diputació corresponent, els 
municipis, les mancomunitats i les comunitats de municipis, i les 
organitzacions associatives d'ens locals regulades pels títols X i XI 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. Les delegacions o els encàrrecs de 
gestió han d'anar acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per a 
exercir-los. 
 
III.- Les delegacions de competències i la seva extinció, per revocació o per 
qualsevol altra causa s’han de publicar al (BOPG) Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, i si escau, a la seu electrònica corresponent, en virtut del 
que disposa l’article 8.6 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya.  
 
La delegació de competències requereix l’adopció de l’acord per la majoria 
absoluta dels membres de la corporació, d’acord amb els articles 47.2 h) de la 
Llei  7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 
114.3 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. 
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IV.- La delegació de competències de la gestió del sanejament en alta comporta 
necessàriament, per a la seva correcta execució, que a l’Ajuntament de Ripoll li 
resulta d’aplicació el Reglament regulador d’abocament d’aigües residuals de 
la comarca del Ripollès, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
núm. 117, de data 18 de juny de 2010. En efecte, l’article 2 d’aquest Reglament 
disposa que és d’aplicació en l’àmbit dels termes municipals que integren la 
comarca del Ripollès i que aboquin les aigües residuals a la xarxa de 
sanejament en alta gestionada pel Consell Comarcal del Ripollès, en el marc de 
la legislació autonòmica aplicable -actualment Decret Legislatiu 3/2003, de 4 
de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya i Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament dels serveis públics de Sanejament-. 
 
El Reglament comarcal d’abocament d’aigües residuals, en el seu article 22 
preveu la competència del Consell Comarcal per autoritzar les connexions 
d’abocament a la xarxa de sanejament en alta de la comarca i a la xarxa de 
sanejament municipal quan aboqui indirectament al col· lector, prèvia delegació 
dels ajuntaments afectats. Així mateix, l’article 6 d’aquest Reglament preveu la 
competència del Consell Comarcal per realitzar les inspeccions i expedients 
sancionadors de les empreses que es troben connectades a col· lector comarcal 
directament o bé indirectament, a través de la xarxa de sanejament municipal. 
 
V.- L’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del sector 
Públic determina que els convenis hauran de tenir una duració determinada que 
no podrà ser superior a 4 anys, si bé en qualsevol moment abans de la 
finalització d’aquest termini, les parts que subscriuen aquest conveni podran 
acordar unànimement la seva pròrroga per un període de fins a 4 anys 
addicionals o la seva extinció. 
 
L’article 110.3 de la Llei 26/2010, de Règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya determina que els convenis s’han de 
publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del 
Registre de convenis de col· laboració i cooperació de la Generalitat, que és 
accessible des del Portal de la Transparència. 
 
VI.- El Reglament regulador del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses de la 
comarca del Ripollès, en l’article 9.2 estableix 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. 
 
El Consell d’Alcaldes, en la seva sessió de data 14 de novembre de 2017, ha 
dictaminat favorablement aquesta proposta. 
 
Per tot l’exposat i vist el dictamen de la Comissió Informativa i de Seguiment 
de la Gestió, el Ple adopta per unanimitat els acords següents: 
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Primer. Aprovar el Conveni de delegació de les competències dels sistemes de 
sanejament en alta del terme municipal de Ripoll al Consell Comarcal del Ripollès i els 
seus annexos, que s’adjunten a aquest acord i en formen part integrant.  
 
Segon. Notificar l’adopció d’aquest acord a l’Ajuntament de Ripoll, juntament 
amb el Conveni i els seus annexos per a la seva aprovació.  
 
Tercer. Notificar a l’Agència Catalana de l’Aigua l’acord d’acceptació 
expressa de les competències de gestió i explotació, atorgament de les 
autoritzacions d’abocament, les inspeccions, sancions i rescabalament dels 
eventuals sobrecostos d’explotació en els sistemes públics de sanejament, en 
relació al sistema de sanejament en alta del terme municipi de Ripoll i la seva 
publicació, que es produirà un cop l’Ajuntament de Ripoll hagi acordat aquesta 
delegació. 
 
Quart. Publicar el conveni en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
al web del Registre de convenis de col· laboració i cooperació de la Generalitat, 
que és accessible des del Portal de la Transparència. 
 
Cinquè. Facultar el president perquè en nom i representació d’aquesta 
corporació pugui signar quants documents siguin necessaris per dur a terme els 
presents acords.  
 
 
7.7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE 
COMPETÈNCIES DELS SISTEMA DE SANEJAMENT EN ALTA DEL 
MUNICIPI DE SANT JOAN DE LES ABADESSES 
 
Antecedents de fet: 
 
1.El Consell Comarcal del Ripollès, dins del seu àmbit territorial, gestiona per 
delegació, els sistemes de sanejament dels municipis de Campdevànol, 
Camprodon, Llanars, Planoles, Queralbs (Núria), Ribes de Freser, Ripoll, Sant 
Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries, Setcases i Toses (Nevà), i 
s’encarrega de la seva explotació, manteniment i conservació mitjançant una 
empresa privada, a través d’un contracte de serveis. 
 
El sistema de sanejament en alta del terme municipal de Sant Joan de les 
Abadesses està constituït pel col· lector en alta i l’estació depuradora d’aigües 
residuals. Correspon a l’ajuntament de Sant Joan de les Abadesses la 
competència del tractament de les aigües residuals. 
 
2. L’ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, en la sessió plenària de data 30 
de gener de 2009, va delegar les competències de sanejament en alta al Consell 
Comarcal del Ripollès, atesa la major especialització, infraestructura i personal 
que en aquest àmbit ja disposa aquesta corporació. 
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Aquella delegació no s’acompanyava del corresponent conveni. Per concretar 
l’abast concret de la delegació de cara a la incoació de l’expedient de 
contractació del servei d’explotació, conservació i manteniment dels sistemes 
de sanejament en alta dels municipis de Campdevànol, Camprodon, Llanars, 
Planoles, Queralbs (Núria), Ribes de Freser, Ripoll, Sant Joan de les 
Abadesses, Sant Pau de Segúries, Setcases i Toses (Nevà), i per a la 
determinació dels drets i obligacions de cadascuna de les parts, s’ha redactat el 
corresponent conveni, en els termes establerts a l’article 305.2 i següents del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 
 
Fonaments de Dret: 
 
I.- És una competència pròpia dels municipis el tractament de les aigües 
residuals de conformitat amb el que determina per l’article 66.3.l) 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. 
 
II.- De conformitat amb el que disposa el Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la legislació en matèria d’aigües 
de Catalunya (TRLMAC), l’Agència Catalana de l’Aigua promou l’agrupació i 
la gestió de les instal· lacions de sanejament en entitats supramunicipals que 
actuïn com a administracions actuants territorials, amb estructura tècnica i 
administrativa suficient que permeti incrementar l’operativitat i l’eficàcia de 
l’administració  dels recursos públics. 
 
L’art. 25.1 c) del Decret Legislatiu 4/2003, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei de l'organització comarcal de Catalunya, estableix que correspon a la 
comarca l’exercici de les competències que li deleguin o li encarreguin de 
gestionar l'Administració de la Generalitat, la diputació corresponent, els 
municipis, les mancomunitats i les comunitats de municipis, i les 
organitzacions associatives d'ens locals regulades pels títols X i XI 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. Les delegacions o els encàrrecs de 
gestió han d'anar acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per a 
exercir-los. 
 
III.- Les delegacions de competències i la seva extinció, per revocació o per 
qualsevol altra causa s’han de publicar al (BOPG) Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, i si escau, a la seu electrònica corresponent, en virtut del 
que disposa l’article 8.6 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya.  
 
La delegació de competències requereix l’adopció de l’acord per la majoria 
absoluta dels membres de la corporació, d’acord amb els articles 47.2 h) de la 
Llei  7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 
114.3 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. 
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IV.- La delegació de competències de la gestió del sanejament en alta comporta 
necessàriament, per a la seva correcta execució, que a l’Ajuntament de Sant 
Joan de les Abadesses li resulta d’aplicació el Reglament regulador 
d’abocament d’aigües residuals de la comarca del Ripollès, publicat al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona núm. 117, de data 18 de juny de 2010. En 
efecte, l’article 2 d’aquest Reglament disposa que és d’aplicació en l’àmbit dels 
termes municipals que integren la comarca del Ripollès i que aboquin les 
aigües residuals a la xarxa de sanejament en alta gestionada pel Consell 
Comarcal del Ripollès, en el marc de la legislació autonòmica aplicable -
actualment Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya i Decret 130/2003, 
de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 
Sanejament-. 
 
El Reglament comarcal d’abocament d’aigües residuals, en el seu article 22 
preveu la competència del Consell Comarcal per autoritzar les connexions 
d’abocament a la xarxa de sanejament en alta de la comarca i a la xarxa de 
sanejament municipal quan aboqui indirectament al col· lector, prèvia delegació 
dels ajuntaments afectats. Així mateix, l’article 6 d’aquest Reglament preveu la 
competència del Consell Comarcal per realitzar les inspeccions i expedients 
sancionadors de les empreses que es troben connectades a col· lector comarcal 
directament o bé indirectament, a través de la xarxa de sanejament municipal. 
 
V.- L’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del sector 
Públic determina que els convenis hauran de tenir una duració determinada que 
no podrà ser superior a 4 anys, si bé en qualsevol moment abans de la 
finalització d’aquest termini, les parts que subscriuen aquest conveni podran 
acordar unànimement la seva pròrroga per un període de fins a 4 anys 
addicionals o la seva extinció. 
 
L’article 110.3 de la Llei 26/2010, de Règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya determina que els convenis s’han de 
publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del 
Registre de convenis de col· laboració i cooperació de la Generalitat, que és 
accessible des del Portal de la Transparència. 
 
VI.- El Reglament regulador del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses de la 
comarca del Ripollès, en l’article 9.2 estableix 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. 
 
El Consell d’Alcaldes, en la seva sessió de data 14 de novembre de 2017, ha 
dictaminat favorablement aquesta proposta. 
 
Per tot l’exposat i vist el dictamen de la Comissió Informativa i de Seguiment 
de la Gestió, el Ple adopta per unanimitat els acords següents: 
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Primer. Aprovar el Conveni de delegació de les competències dels sistemes de 
sanejament en alta del terme municipal de Sant Joan de les Abadesses al Consell 
Comarcal del Ripollès i els seus annexos, que s’adjunten a aquest acord i en formen 
part integrant.  
 
Segon. Notificar l’adopció d’aquest acord a l’Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses, juntament amb el Conveni i els seus annexos per a la seva 
aprovació.  
 
Tercer. Notificar a l’Agència Catalana de l’Aigua l’acord d’acceptació 
expressa de les competències de gestió i explotació, atorgament de les 
autoritzacions d’abocament, les inspeccions, sancions i rescabalament dels 
eventuals sobrecostos d’explotació en els sistemes públics de sanejament, en 
relació al sistema de sanejament en alta del terme municipi de Sant Joan de les 
Abadesses i la seva publicació, que es produirà un cop l’Ajuntament de Sant 
Joan de les Abadesses hagi acordat aquesta delegació. 
 
Quart. Publicar el conveni en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
al web del Registre de convenis de col· laboració i cooperació de la Generalitat, 
que és accessible des del Portal de la Transparència. 
 
Cinquè. Facultar el president perquè en nom i representació d’aquesta 
corporació pugui signar quants documents siguin necessaris per dur a terme els 
presents acords. 
 
 
7.8. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE 
COMPETÈNCIES DELS SISTEMA DE SANEJAMENT EN ALTA DEL 
MUNICIPI DE SANT PAU DE SEGÚRIES 
 
Antecedents de fet: 
 
1.El Consell Comarcal del Ripollès, dins del seu àmbit territorial, gestiona per 
delegació, els sistemes de sanejament dels municipis de Campdevànol, 
Camprodon, Llanars, Planoles, Queralbs (Núria), Ribes de Freser, Ripoll, Sant 
Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries, Setcases i Toses (Nevà), i 
s’encarrega de la seva explotació, manteniment i conservació mitjançant una 
empresa privada, a través d’un contracte de serveis. 
 
El sistema de sanejament en alta del terme municipal de Sant Pau de Segúries 
està constituït pel col· lector en alta i l’estació depuradora d’aigües residuals. 
Correspon a l’ajuntament de Sant Pau de Segúries la competència del 
tractament de les aigües residuals. 
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2. L’ajuntament de Sant Pau de Segúries, en la sessió plenària de data 25 de 
febrer de 2009 va delegar les competències de sanejament en alta al Consell 
Comarcal del Ripollès, atesa la major especialització, infraestructura i personal 
que en aquest àmbit ja disposa aquesta corporació. 
 
Aquella delegació no s’acompanyava del corresponent conveni. Per concretar 
l’abast concret de la delegació de cara a la incoació de l’expedient de 
contractació del servei d’explotació, conservació i manteniment dels sistemes 
de sanejament en alta dels municipis de Campdevànol, Camprodon, Llanars, 
Planoles, Queralbs (Núria), Ribes de Freser, Ripoll, Sant Joan de les 
Abadesses, Sant Pau de Segúries, Setcases i Toses (Nevà), i per a la 
determinació dels drets i obligacions de cadascuna de les parts, s’ha redactat el 
corresponent conveni, en els termes establerts a l’article 305.2 i següents del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 
 
Fonaments de Dret: 
 
I.- És una competència pròpia dels municipis el tractament de les aigües 
residuals de conformitat amb el que determina per l’article 66.3.l) 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. 
 
II.- De conformitat amb el que disposa el Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la legislació en matèria d’aigües 
de Catalunya (TRLMAC), l’Agència Catalana de l’Aigua promou l’agrupació i 
la gestió de les instal· lacions de sanejament en entitats supramunicipals que 
actuïn com a administracions actuants territorials, amb estructura tècnica i 
administrativa suficient que permeti incrementar l’operativitat i l’eficàcia de 
l’administració  dels recursos públics. 
 
L’art. 25.1 c) del Decret Legislatiu 4/2003, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei de l'organització comarcal de Catalunya, estableix que correspon a la 
comarca l’exercici de les competències que li deleguin o li encarreguin de 
gestionar l'Administració de la Generalitat, la diputació corresponent, els 
municipis, les mancomunitats i les comunitats de municipis, i les 
organitzacions associatives d'ens locals regulades pels títols X i XI 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. Les delegacions o els encàrrecs de 
gestió han d'anar acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per a 
exercir-los. 
 
III.- Les delegacions de competències i la seva extinció, per revocació o per 
qualsevol altra causa s’han de publicar al (BOPG) Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, i si escau, a la seu electrònica corresponent, en virtut del 
que disposa l’article 8.6 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya.  
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La delegació de competències requereix l’adopció de l’acord per la majoria 
absoluta dels membres de la corporació, d’acord amb els articles 47.2 h) de la 
Llei  7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 
114.3 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. 
 
IV.- La delegació de competències de la gestió del sanejament en alta comporta 
necessàriament, per a la seva correcta execució, que a l’Ajuntament de Sant 
Pau de Segúries li resulta d’aplicació el Reglament regulador d’abocament 
d’aigües residuals de la comarca del Ripollès, publicat al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona núm. 117, de data 18 de juny de 2010. En efecte, l’article 
2 d’aquest Reglament disposa que és d’aplicació en l’àmbit dels termes 
municipals que integren la comarca del Ripollès i que aboquin les aigües 
residuals a la xarxa de sanejament en alta gestionada pel Consell Comarcal del 
Ripollès, en el marc de la legislació autonòmica aplicable -actualment Decret 
Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
legislació en matèria d’aigües de Catalunya i Decret 130/2003, de 13 de maig, 
pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de Sanejament-. 
 
El Reglament comarcal d’abocament d’aigües residuals, en el seu article 22 
preveu la competència del Consell Comarcal per autoritzar les connexions 
d’abocament a la xarxa de sanejament en alta de la comarca i a la xarxa de 
sanejament municipal quan aboqui indirectament al col· lector, prèvia delegació 
dels ajuntaments afectats. Així mateix, l’article 6 d’aquest Reglament preveu la 
competència del Consell Comarcal per realitzar les inspeccions i expedients 
sancionadors de les empreses que es troben connectades a col· lector comarcal 
directament o bé indirectament, a través de la xarxa de sanejament municipal. 
 
V.- L’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del sector 
Públic determina que els convenis hauran de tenir una duració determinada que 
no podrà ser superior a 4 anys, si bé en qualsevol moment abans de la 
finalització d’aquest termini, les parts que subscriuen aquest conveni podran 
acordar unànimement la seva pròrroga per un període de fins a 4 anys 
addicionals o la seva extinció. 
 
L’article 110.3 de la Llei 26/2010, de Règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya determina que els convenis s’han de 
publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del 
Registre de convenis de col· laboració i cooperació de la Generalitat, que és 
accessible des del Portal de la Transparència. 
 
VI.- El Reglament regulador del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses de la 
comarca del Ripollès, en l’article 9.2 estableix 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. 
 



CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 

50 
 

 
El Consell d’Alcaldes, en la seva sessió de data 14 de novembre de 2017, ha 
dictaminat favorablement aquesta proposta. 
 
Per tot l’exposat i vist el dictamen de la Comissió Informativa i de Seguiment 
de la Gestió, el Ple adopta per unanimitat els acords següents: 
 
Primer. Aprovar el Conveni de delegació de les competències dels sistemes de 
sanejament en alta del terme municipal de Sant Pau de Segúries al Consell Comarcal 
del Ripollès i els seus annexos, que s’adjunten a aquest acord i en formen part 
integrant.  
 
Segon. Notificar l’adopció d’aquest acord a l’Ajuntament de Sant Pau de 
Segúries, juntament amb el Conveni i els seus annexos, per a la seva aprovació.  
 
Tercer. Notificar a l’Agència Catalana de l’Aigua l’acord d’acceptació 
expressa de les competències de gestió i explotació, atorgament de les 
autoritzacions d’abocament, les inspeccions, sancions i rescabalament dels 
eventuals sobrecostos d’explotació en els sistemes públics de sanejament, en 
relació al sistema de sanejament en alta del terme municipi de Sant Pau de 
Segúries i la seva publicació, que es produirà un cop l’Ajuntament de Sant Pau 
de Segúries hagi acordat aquesta delegació. 
 
Quart. Publicar el conveni en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
al web del Registre de convenis de col· laboració i cooperació de la Generalitat, 
que és accessible des del Portal de la Transparència. 
 
Cinquè. Facultar el president perquè en nom i representació d’aquesta 
corporació pugui signar quants documents siguin necessaris per dur a terme els 
presents acords.  
 
 
7.9. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE 
COMPETÈNCIES DELS SISTEMA DE SANEJAMENT EN ALTA DEL 
MUNICIPI DE SETCASES 
 
Antecedents de fet: 
 
1. El Consell Comarcal del Ripollès, dins del seu àmbit territorial, gestiona per 
delegació, els sistemes de sanejament dels municipis de Campdevànol, 
Camprodon, Llanars, Planoles, Queralbs (Núria), Ribes de Freser, Ripoll, Sant 
Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries, Setcases i Toses (Nevà), i 
s’encarrega de la seva explotació, manteniment i conservació mitjançant una 
empresa privada, a través d’un contracte de serveis. 
 
El sistema de sanejament en alta del terme municipal de Setcases està constituït 
per la depuradora d’aigües residuals. Correspon a l’Ajuntament de Setcases la 
competència del tractament de les aigües residuals. 
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2. L’Ajuntament de Setcases, en la sessió plenària de data 20 de gener de 2009, 
va delegar les competències de sanejament en alta al Consell Comarcal del 
Ripollès, atesa la major especialització, infraestructura i personal que en aquest 
àmbit ja disposa aquesta corporació. 
 
Aquella delegació no s’acompanyava del corresponent conveni. Per concretar 
l’abast concret de la delegació de cara a la incoació de l’expedient de 
contractació del servei d’explotació, conservació i manteniment dels sistemes 
de sanejament en alta dels municipis de Campdevànol, Camprodon, Llanars, 
Planoles, Queralbs (Núria), Ribes de Freser, Ripoll, Sant Joan de les 
Abadesses, Sant Pau de Segúries, Setcases i Toses (Nevà), i per a la 
determinació dels drets i obligacions de cadascuna de les parts, s’ha redactat el 
corresponent conveni, en els termes establerts a l’article 305.2 i següents del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 
 
Fonaments de Dret: 
 
I.- És una competència pròpia dels municipis el tractament de les aigües 
residuals de conformitat amb el que determina per l’article 66.3.l) 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. 
 
II.- De conformitat amb el que disposa el Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la legislació en matèria d’aigües 
de Catalunya (TRLMAC), l’Agència Catalana de l’Aigua promou l’agrupació i 
la gestió de les instal· lacions de sanejament en entitats supramunicipals que 
actuïn com a administracions actuants territorials, amb estructura tècnica i 
administrativa suficient que permeti incrementar l’operativitat i l’eficàcia de 
l’administració  dels recursos públics. 
 
L’art. 25.1 c) del Decret Legislatiu 4/2003, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei de l'organització comarcal de Catalunya, estableix que correspon a la 
comarca l’exercici de les competències que li deleguin o li encarreguin de 
gestionar l'Administració de la Generalitat, la diputació corresponent, els 
municipis, les mancomunitats i les comunitats de municipis, i les 
organitzacions associatives d'ens locals regulades pels títols X i XI 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. Les delegacions o els encàrrecs de 
gestió han d'anar acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per a 
exercir-los. 
 
III.- Les delegacions de competències i la seva extinció, per revocació o per 
qualsevol altra causa s’han de publicar al (BOPG) Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, i si escau, a la seu electrònica corresponent, en virtut del 
que disposa l’article 8.6 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya.  
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La delegació de competències requereix l’adopció de l’acord per la majoria 
absoluta dels membres de la corporació, d’acord amb els articles 47.2 h) de la 
Llei  7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 
114.3 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. 
 
IV.- La delegació de competències de la gestió del sanejament en alta comporta 
necessàriament, per a la seva correcta execució, que a l’Ajuntament de Setcases 
li resulta d’aplicació el Reglament regulador d’abocament d’aigües residuals de 
la comarca del Ripollès, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
núm. 117, de data 18 de juny de 2010. En efecte, l’article 2 d’aquest Reglament 
disposa que és d’aplicació en l’àmbit dels termes municipals que integren la 
comarca del Ripollès i que aboquin les aigües residuals a la xarxa de 
sanejament en alta gestionada pel Consell Comarcal del Ripollès, en el marc de 
la legislació autonòmica aplicable -actualment Decret Legislatiu 3/2003, de 4 
de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya i Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament dels serveis públics de Sanejament-. 
 
El Reglament comarcal d’abocament d’aigües residuals, en el seu article 22 
preveu la competència del Consell Comarcal per autoritzar les connexions 
d’abocament a la xarxa de sanejament en alta de la comarca i a la xarxa de 
sanejament municipal quan aboqui indirectament al col· lector, prèvia delegació 
dels ajuntaments afectats. Així mateix, l’article 6 d’aquest Reglament preveu la 
competència del Consell Comarcal per realitzar les inspeccions i expedients 
sancionadors de les empreses que es troben connectades a col· lector comarcal 
directament o bé indirectament, a través de la xarxa de sanejament municipal. 
 
V.- L’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del sector 
Públic determina que els convenis hauran de tenir una duració determinada que 
no podrà ser superior a 4 anys, si bé en qualsevol moment abans de la 
finalització d’aquest termini, les parts que subscriuen aquest conveni podran  
 
acordar unànimement la seva pròrroga per un període de fins a 4 anys 
addicionals o la seva extinció. 
 
L’article 110.3 de la Llei 26/2010, de Règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya determina que els convenis s’han de 
publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del 
Registre de convenis de col· laboració i cooperació de la Generalitat, que és 
accessible des del Portal de la Transparència. 
 
VI.- El Reglament regulador del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses de la 
comarca del Ripollès, en l’article 9.2 estableix 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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El Consell d’Alcaldes, en la seva sessió de data 14 de novembre de 2017, ha 
dictaminat favorablement aquesta proposta. 
 
Per tot l’exposat i vist el dictamen de la Comissió Informativa i de Seguiment 
de la Gestió, el Ple adopta per unanimitat els acords següents: 
 
Primer. Aprovar el Conveni de delegació de les competències dels sistemes de 
sanejament en alta del terme municipal de Setcases al Consell Comarcal del Ripollès i 
el seu annex, que s’adjunten a aquest acord i en formen part integrant.  
 
Segon. Notificar l’adopció d’aquest acord a l’Ajuntament de Setcases, 
juntament amb el Conveni i el seu annex per a la seva aprovació.  
 
Tercer. Notificar a l’Agència Catalana de l’Aigua l’acord d’acceptació 
expressa de les competències de gestió i explotació, atorgament de les 
autoritzacions d’abocament, les inspeccions, sancions i rescabalament dels 
eventuals sobrecostos d’explotació en els sistemes públics de sanejament, en 
relació al sistema de sanejament en alta del terme municipi de Setcases i la 
seva publicació, que es produirà un cop l’Ajuntament de Setcases hagi acordat 
aquesta delegació. 
 
Quart. Publicar el conveni en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
al web del Registre de convenis de col· laboració i cooperació de la Generalitat, 
que és accessible des del Portal de la Transparència. 
 
Cinquè. Facultar el president perquè en nom i representació d’aquesta 
corporació pugui signar quants documents siguin necessaris per dur a terme els 
presents acords.  
 
 
7.10. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE 
COMPETÈNCIES DELS SISTEMA DE SANEJAMENT EN ALTA DEL 
MUNICIPI DE TOSES (NEVÀ) 
 
Antecedents de fet: 
 
1. El Consell Comarcal del Ripollès, dins del seu àmbit territorial, gestiona per 
delegació, els sistemes de sanejament dels municipis de Campdevànol, 
Camprodon, Llanars, Planoles, Queralbs (Núria), Ribes de Freser, Ripoll, Sant 
Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries, Setcases i Toses (Nevà), i 
s’encarrega de la seva explotació, manteniment i conservació mitjançant una 
empresa privada, a través d’un contracte de serveis. 
 
El sistema de sanejament en alta del terme municipal de Toses està constituït 
per la depuradora d’aigües residuals. Correspon a l’Ajuntament de Toses la 
competència del tractament de les aigües residuals. 
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2. L’Ajuntament de Toses, en la sessió plenària de data 29 de gener de 2009, va 
delegar les competències de sanejament en alta al Consell Comarcal del 
Ripollès, atesa la major especialització, infraestructura i personal que en aquest 
àmbit ja disposa aquesta corporació. 
 
Aquella delegació no s’acompanyava del corresponent conveni. Per concretar 
l’abast concret de la delegació de cara a la incoació de l’expedient de 
contractació del servei d’explotació, conservació i manteniment dels sistemes 
de sanejament en alta dels municipis de Campdevànol, Camprodon, Llanars, 
Planoles, Queralbs (Núria), Ribes de Freser, Ripoll, Sant Joan de les 
Abadesses, Sant Pau de Segúries, Setcases i Toses (Nevà), i per a la 
determinació dels drets i obligacions de cadascuna de les parts, s’ha redactat el 
corresponent conveni, en els termes establerts a l’article 305.2 i següents del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 
 
Fonaments de Dret: 
 
I.- És una competència pròpia dels municipis el tractament de les aigües 
residuals de conformitat amb el que determina per l’article 66.3.l) 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. 
 
II.- De conformitat amb el que disposa el Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la legislació en matèria d’aigües 
de Catalunya (TRLMAC), l’Agència Catalana de l’Aigua promou l’agrupació i 
la gestió de les instal· lacions de sanejament en entitats supramunicipals que 
actuïn com a administracions actuants territorials, amb estructura tècnica i 
administrativa suficient que permeti incrementar l’operativitat i l’eficàcia de 
l’administració  dels recursos públics. 
 
L’art. 25.1 c) del Decret Legislatiu 4/2003, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei de l'organització comarcal de Catalunya, estableix que correspon a la 
comarca l’exercici de les competències que li deleguin o li encarreguin de 
gestionar l'Administració de la Generalitat, la diputació corresponent, els 
municipis, les mancomunitats i les comunitats de municipis, i les 
organitzacions associatives d'ens locals regulades pels títols X i XI 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. Les delegacions o els encàrrecs de 
gestió han d'anar acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per a 
exercir-los. 
 
III.- Les delegacions de competències i la seva extinció, per revocació o per 
qualsevol altra causa s’han de publicar al (BOPG) Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, i si escau, a la seu electrònica corresponent, en virtut del 
que disposa l’article 8.6 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya.  
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La delegació de competències requereix l’adopció de l’acord per la majoria 
absoluta dels membres de la corporació, d’acord amb els articles 47.2 h) de la 
Llei  7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 
114.3 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. 
 
IV.- La delegació de competències de la gestió del sanejament en alta comporta 
necessàriament, per a la seva correcta execució, que a l’Ajuntament de Toses li 
resulta d’aplicació el Reglament regulador d’abocament d’aigües residuals de 
la comarca del Ripollès, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
núm. 117, de data 18 de juny de 2010. En efecte, l’article 2 d’aquest Reglament 
disposa que és d’aplicació en l’àmbit dels termes municipals que integren la 
comarca del Ripollès i que aboquin les aigües residuals a la xarxa de 
sanejament en alta gestionada pel Consell Comarcal del Ripollès, en el marc de 
la legislació autonòmica aplicable -actualment Decret Legislatiu 3/2003, de 4 
de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya i Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament dels serveis públics de Sanejament-. 
 
El Reglament comarcal d’abocament d’aigües residuals, en el seu article 22 
preveu la competència del Consell Comarcal per autoritzar les connexions 
d’abocament a la xarxa de sanejament en alta de la comarca i a la xarxa de 
sanejament municipal quan aboqui indirectament al col· lector, prèvia delegació 
dels ajuntaments afectats. Així mateix, l’article 6 d’aquest Reglament preveu la 
competència del Consell Comarcal per realitzar les inspeccions i expedients 
sancionadors de les empreses que es troben connectades a col· lector comarcal 
directament o bé indirectament, a través de la xarxa de sanejament municipal. 
 
V.- L’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del sector 
Públic determina que els convenis hauran de tenir una duració determinada que 
no podrà ser superior a 4 anys, si bé en qualsevol moment abans de la  
 
finalització d’aquest termini, les parts que subscriuen aquest conveni podran 
acordar unànimement la seva pròrroga per un període de fins a 4 anys 
addicionals o la seva extinció. 
 
L’article 110.3 de la Llei 26/2010, de Règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya determina que els convenis s’han de 
publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del 
Registre de convenis de col· laboració i cooperació de la Generalitat, que és 
accessible des del Portal de la Transparència. 
 
VI.- El Reglament regulador del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses de la 
comarca del Ripollès, en l’article 9.2 estableix 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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El Consell d’Alcaldes, en la seva sessió de data 14 de novembre de 2017, ha 
dictaminat favorablement aquesta proposta. 
 
Per tot l’exposat i vist el dictamen de la Comissió Informativa i de Seguiment 
de la Gestió, el Ple adopta per unanimitat els acords següents: 
 
Primer. Aprovar el Conveni de delegació de les competències dels sistemes de 
sanejament en alta del terme municipal de Toses (Nevà) al Consell Comarcal del 
Ripollès i el seu annex, que s’adjunten a aquest acord i en formen part integrant.  
 
Segon. Notificar l’adopció d’aquest acord a l’Ajuntament de Toses, juntament 
amb el Conveni i el seu annex per a la seva aprovació.  
 
Tercer. Notificar a l’Agència Catalana de l’Aigua l’acord d’acceptació 
expressa de les competències de gestió i explotació, atorgament de les 
autoritzacions d’abocament, les inspeccions, sancions i rescabalament dels 
eventuals sobrecostos d’explotació en els sistemes públics de sanejament, en 
relació al sistema de sanejament en alta del terme municipi de Toses i la seva 
publicació, que es produirà un cop l’Ajuntament de Toses hagi acordat aquesta 
delegació. 
 
Quart. Publicar el conveni en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
al web del Registre de convenis de col· laboració i cooperació de la Generalitat, 
que és accessible des del Portal de la Transparència. 
 
Cinquè. Facultar el president perquè en nom i representació d’aquesta 
corporació pugui signar quants documents siguin necessaris per dur a terme els 
presents acords.  
 
 
8. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESTUDI DELS COSTOS I 
RENDIMENTS DELS SERVEIS PÚBLICS PER AL MANTENIMENT DE 
L'ABOCADOR CONTROLAT RIPOLLÈS-3, DEL TRACTAMENT I 
RECOLLIDA DE DEIXALLES I DE LA FORM I D’ALTRES PRESTACIONS 
ALS MUNICIPIS DE LA COMARCA DEL RIPOLLÈS, PER A L’EXERCICI 
ECONÒMIC 2018 
 
L’Àrea de Territori i Sostenibilitat ha presentat  l’Estudi dels costos i dels rendiments 
dels serveis públics per al manteniment de l’abocador controlat Ripollès-3, del 
tractament i recollida de deixalles i de la FORM i d’altres prestacions als municipis de 
la comarca del Ripollès, per a l’exercici econòmic 2018, per tal que el Consell 
d’Alcaldes i la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, emetin el seu 
dictamen previ a la seva aprovació pel plenari comarcal. 
 
El Consell d’Alcaldes, en la seva sessió de data 14 de novembre de 2017, ha dictaminat 
favorablement aquesta proposta. 
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Per tot l’exposat, i vist el dictamen de la Comissió Informativa i de Seguiment de la 
Gestió, el Ple per unanimitat adopta els acords següents: 
 
Primer. Aprovar l’Estudi dels costos i rendiments dels serveis públics per al 
manteniment de l'abocador controlat Ripollès-3, del tractament i recollida de deixalles i 
de la FORM i d’altres prestacions als municipis de la comarca del Ripollès, per a 
l’exercici econòmic 2018, que s’annexa a aquest acord. 
 
El president explica que el Consell d’Alcaldes ja va aprovar l’Estudi de Costos. Fer 
planificacions és difícil perquè no se sap què passarà amb la resolució del Tribunal 
Català de Contractes del Sector Públic. El tema dels lixiviats també ho dificulta. Sí en 
canvi sabem l’augment del cànon. S’ha advertit als alcaldes que no sabem quin serà el 
cost real definitiu. 
 
El senyor Roger Bosch del grup d’ERC-AM comenta que l’altre dia va sentir que 
tancava la carpeta del concurs i això alerta el seu grup. Tenim la nau que ja hem 
començat a pagar i voldria saber quan podrem desplegar el concurs i veure si hi tenim 
res a fer o no. 
 
El president diu que s’està a l’espera de la Resolució del Tribunal de Contractes en 
segona volta. Vam fer al· legacions i estem a l’espera de la resolució. Ja fa 3 mesos. 
Confiem que això es pugui resoldre definitivament. Ho tenim adjudicat, només falta la 
formalització del contracte. La nau hem començat a pagar aquest mes. S’hi han de fer 
les obres. 
 
9. PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE 
COMPETÈNCIES ACORDADA PER L’AJUNTAMENT DE 
CAMPRODON DEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE 
RESIDUS SÒLIDS MUNICIPALS I DEL SERVEI DE DEIXALLERIA 
 
Antecedents de fet: 
 
1.-   El servei de recollida de residus municipals és una competència dels 
ajuntaments, de conformitat amb el que disposa l’article 26. 1 a) de la Llei 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de les Bases del Règim Local.  
 
Els ajuntaments de la comarca del Ripollès  van delegar al Consell Comarcal la 
competència de la recollida dels residus sòlids municipals i la gestió del 
corresponent servei, a l’empara del que determina el precepte citat i de l’article 
25.1.c) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya. 
 
En concret, en data 9 d'octubre de 1998, l'Ajuntament de Camprodon i el 
Consell Comarcal del Ripollès van subscriure el Conveni pel qual aquella 
corporació delegava al Consell la prestació dels serveis municipals de la 
recollida, del transport, de la valoració, la disposició i el rebuig dels residus 
sòlids municipals, del servei de deixalleria i de la recollida del vidre, el paper i 
el cartró. 
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2.- El Consell de Govern, en la seva sessió de data 19 de juliol de 2016 va 
aprovar la tramitació de l’expedient de contractació i el procediment 
d’adjudicació per procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació, 
harmonitzat i tramitació ordinària, del servei de la recollida i el transport als 
gestors autoritzats dels residus municipals de la comarca del Ripollès, així com 
el corresponent Plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques. 
Aquesta proposta havia estat dictaminada favorablement, amb caràcter previ, 
pel Consell d'Alcaldes, en la seva sessió ordinària de data 12 de juliol de 2016. 
 
3.- En data 5 de setembre de 2016, l'Ajuntament de Camprodon va notificar a 
aquesta corporació l'acord adoptat en la sessió extraordinària del seu plenari 
celebrada en data 2 de setembre de 2016, pel qual denunciava el Conveni de 
delegació subscrit en data 9 d'octubre de 1998, al qual s'ha fet referència abans. 
 
L'acord de revocació del conveni de delegació adoptat per l'Ajuntament de 
Camprodon, comportava una modificació substancial del contracte de residus 
aprovat pel Consell Comarcal. En conseqüència, el dia 6 de setembre de 2016, 
la presidència va dictar un decret pel qual es suspenia i deixava sense efecte la 
tramitació d'aquest expedient de contractació i s'instava. amb la màxima 
celeritat, la tramitació d'un nou expedient de contractació per a la prestació del 
servei a tota la comarca, exclòs el municipi de Camprodon. El Consell de 
Govern, en sessió de data 6 de setembre va ratificar aquest decret. Aquest 
expedient, que únicament està pendent de la formalització del contracte, 
actualment està suspès, ja que s’ha interposat recurs especial en matèria de 
contractació davant del Tribunal de Contractes del Sector Públic. 
 
La suspensió de la nova contractació ha comportat que encara no s’hagin 
aprovat els corresponents convenis de delegació de les competències de 
recollida i transport dels residus sòlids municipals i del servei de deixalleria 
amb els ajuntaments de la comarca, ja que els convenis legalment han de tenir 
una durada màxima de 4 anys i es pretén que la seva vigència sigui paral· lela a 
la del nou contracte. 
 
4.- El Ple del Consell Comarcal, en la seva sessió de data 20 de setembre de 
2016 va acceptar la denúncia del Conveni subscrit amb l'Ajuntament de 
Camprodon en data 9.10.98 i acceptar la revocació de la delegació de la 
competència en matèria dels serveis de la recollida, transport, valoració, 
disposició i rebuig dels residus sòlids municipals, del servei de deixalleria i de 
la recollida del vidre, el paper i el cartró. El Consell d’Alcaldes havia emès 
dictamen previ favorable, en la seva sessió de data 14 de setembre de 2016 
 
5.- El Ple de l’Ajuntament de Camprodon, mitjançant acords adoptats pel Ple 
de data 24 d’octubre de 2017, notificat en data 3 de novembre de 2017, ha 
acordat delegar al Consell Comarcal del Ripollès les competències del servei de 
recollida i transports dels residus sòlids municipals i del servei de deixalleria. 
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Fonaments de Dret: 
 
I.- L'article 25.1.c) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, 
estableix que correspon a la comarca l'exercici de les competències que li 
deleguin els municipis. Les delegacions i encàrrecs de gestió hauran d'anar 
acompanyades de la transferència dels recursos necessaris per exercir-les. 
 
L'article 9.4 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya estableix que les 
comarques poden exercir les competències municipals en els supòsits i amb els 
requisits establerts a les lleis. 
 
L'article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 
règim local, determina que es requereix el vot favorable de la majoria absoluta 
del nombre legal de membres de les corporacions, per a l'acceptació de les 
delegacions i encomanes de gestió. 
 
Les delegacions de competències i la seva extinció, per revocació o per 
qualsevol altra causa s’han de publicar al (BOPG) Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, i si escau, a la seu electrònica corresponent, en virtut del 
que disposa l’article 8.6 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya.  
 
II.- De conformitat amb l'article 9.2 del Reglament regulador del Consell 
d'Alcaldes, els dictàmens previs de les resolucions sobre l’exercici de 
competències delegades o facultats atribuïdes pels municipis seran vinculants 
pel ple del Consell Comarcal del Ripollès en els termes de la delegació 
efectuada.  
 
El Consell d’Alcaldes, en la seva sessió de data 14 de novembre de 2017, ha 
dictaminat favorablement aquesta proposta. 
 
Per tot l’exposat i vist el dictamen de la Comissió Informativa i de Seguiment 
de la Gestió, el Ple adopta per unanimitat els acords següents: 
 
Primer. Acceptar la delegació de les competències del servei de recollida i 
transport dels residus sòlids municipals, així com el servei de deixalleria, 
acordada per l'Ajuntament de Camprodon.  
 
Segon. L’eficàcia d’aquest acord està supeditat a l’aprovació i formalització del 
corresponent conveni de delegació d’aquestes competències. 
 
Tercer. Publicar aquest acord al Butlletí oficial de la província de Girona. 
 
Quart. Notificar l’adopció d’aquest acord a l’Ajuntament de Camprodon. 
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Cinquè. Facultar el president perquè en nom i representació d’aquesta 
corporació pugui signar quants documents siguin necessaris per dur a terme els 
presents acords.  
 
El president comenta que a la vida tot canvia. L’ajuntament de Camprodon ha 
decidit tornar al Consell Comarcal i no pot més que agrair que així ho faci. 
Acceptem de molt bon grat la delegació. No es pot estar de dir que el dia que 
va marxar Camprodon van dir que la comarca es trencava i espera que avui 
diguin que la comarca es construeix. Està bé admetre els errors. No es pot 
acusar el Consell de trencar la comarca quan un ajuntament legítimament 
decideix exercir les serves competències com creguin oportú. 
 
El senyor Roger Bosch, del grup d’ERC-AM comenta per al· lusió, que el tema 
és de línies polítiques. Tot té matisos. Nosaltres creiem només en fer política 
comarcalista i nosaltres fem èmfasi en l’autonomia local, la respecten, és clar, 
però creuen que hi ha d’haver voluntat comarcalista. 
 
El president creuen que no es pot dir que es trenca la comarca perquè hi ha 
serveis que el consell no els presta per tots els municipis, com és el cas de 
joventut. Tornar a afrontar un tema com aquest contracte que feia 10 anys que 
no es tocava és difícil. No es poden imposar els models. Comenta que a ell li va 
doldre en el seu moment i ara en deixa constància 
 

 
10. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE 
DELEGACIÓ DE LES COMPETÈNCIES DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I 
RECAPTACIÓ DE TRIBUTS LOCALS I ALTRES INGRESSOS DE DRET 
PÚBLIC 
 
Antecedents de fet: 
 
1.- L’1 de gener de 1994 els Consells Comarcals del Ripollès i la Cerdanya van 
assumir l’exercici de les competències delegades pels municipis del seu àmbit 
territorial en matèria de gestió, liquidació i recaptació de tributs locals a la Diputació de 
Girona, que va cessar els seus serveis. 
 
Des del 1996, els Consells Comarcals del Ripollès i la Cerdanya presten, 
ininterrompudament, el servei de gestió, liquidació i recaptació dels tributs locals de 
l’IBI i de l’IAE, i la recaptació d’altres tributs i ingressos de Dret públic, mitjançant el 
Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès. 
 
2.- La Junta del Consorci Servei Recaptació Cerdanya-Ripollès, en la seva sessió de 
data 25 de novembre de 2009 va acceptar la renovació de la delegació de les facultats 
de gestió, liquidació i recaptació dels tributs municipals i altres ingressos de dret públic 
acordada pels diferents municipis a favor dels Consells Comarcals del Ripollès i de la 
Cerdanya i, per extensió al propi Consorci, d’acord amb el contingut del “Conveni de 
delegació de competències de gestió, liquidació i recaptació de tributs locals”. 
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Després de més de 20 anys de prestar per delegació els serveis de gestió i recaptació als 
municipis, es fa necessari modificar en part el conveni actualment vigent, a fi d’ajustar-
lo a la prestació actual del servei i a les diferents sol·licituds formulades pels 
ajuntaments.  D’entre els canvis que s’introdueixen al conveni hi ha: 
 

- L’aplicació d’una taxa de cobrament diferent per aquells municipis que no vulguin 
bestreta en concepte d’avançament de la recaptació 

- Les bestretes que s’atorguen en concepte de la recaptació de l’IBI i de l’IAE a raó 
del 80% del que es va recaptar en voluntària l’exercici anterior, o del 40% de la 
recaptació en voluntària obtinguda durant cada període de cobrança de l’IBI de 
l’any anterior pels municipis que cobrin l’IBI de forma fraccionada, es pagaran 
mensualment a partir del gener. 

- D’aquells tributs dels que no es concedeix bestreta, el Consorci efectuarà , si 
correspon, un lliurament a compte de la liquidació trimestral en el mes següent a 
cada mensualitat.   

- La repercussió dels costos de notificació i tramitació de la recaptació de les multes 
en període voluntari i executiu als ajuntaments. 

 
3.- La Junta General del Consorci Servei Recaptació Cerdanya Ripollès, en la seva 
sessió de data 3 de novembre de 2017, ha aprovat la modificació del Conveni de 
delegació de competències de gestió, liquidació i recaptació de tributs locals que 
s’adjunta a aquest acord i que en forma part integrant. 
 
Per Decret de presidència de data 10 de novembre de 2017, a ratificar en la propera 
sessió de la Junta que se celebri, s’han introduït una sèrie de modificacions al conveni 
aprovat, a la vista del càlculs que el president va encarregar en la mateixa sessió de la 
Junta. 
 
 
Fonaments de Dret: 
 
I.- L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases del règim local 
estableix que és competència de les entitats locals la gestió, recaptació i inspecció dels 
seus tributs propis, sens perjudici de els delegacions que puguin atorgar a favor de les 
entitats locals d’àmbit superior. 
 
En el mateix sentit es pronuncia l’article 7 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i 
l’article 42 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprovà el Text 
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, que estableix que els 
municipis poden delegar en la comarca llurs facultats tributàries de gestió, recaptació, 
inspecció i revisió. 
 
II.- El Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès, està integrat pel Consell 
Comarcal de la Cerdanya i el Consell Comarcal del Ripollès. El Consorci és l’ens 
instrumental mitjançant el qual els Consells Comarcals de la Cerdanya i el Ripollès 
exerceixen les facultats delegades en les matèries següents: 
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a) La gestió, liquidació i recaptació dels tributs i de les quantitats que com ingressos 
de dret públic -tals com prestacions patrimonials de caràcter públic no tributàries, 
preus públics, multes i sancions pecuniàries-, hagin de percebre les hisendes de les 
entitats locals dels àmbits territorials de la Cerdanya i del Ripollès, quan tinguin 
delegades aquestes competències a favor del Consorci. 
 
b) La recaptació de qualsevol tipus d’ingrés de dret públic de les administracions 
públiques, dels seus ens o empreses públiques dependents i de qualsevol altra 
corporació de dret públic, que es trobin dins de l’àmbit territorial de les comarques 
de la Cerdanya i del Ripollès, sempre que prèviament  ho hagin sol·licitat al 
Consorci i aquest hagi acceptat l’encàrrec.  
 
c) Les funcions de gestió cadastral referents a la tramitació dels expedients 
d’alteracions d’ordre físic, jurídic i econòmic que afectin als béns immobles de 
naturalesa urbana ubicats en els municipis que tenen delegada la facultat de gestió 
tributària de l’IBI a favor de cada consell comarcal. 
 
La recaptació dels conceptes referenciats abastarà els períodes voluntari i executiu, 
si procedeix. El Consorci també té la facultat d'emetre providències de 
constrenyiment i altres tràmits necessaris per a la gestió recaptadora, en aquells 
supòsits en què el Consorci tingui delegada la  
 
gestió, liquidació i recaptació o únicament la recaptació, així com la d’efectuar la 
devolució als contribuents de les quantitats que s'hagin de reintegrar, en aquells 
supòsits en què el Consorci tingui delegada la gestió, liquidació i recaptació, 
mitjançant deducció de la primera liquidació que s'efectuï. 
 
Per acord de la Junta de Govern podran ampliar-se els objectius del Consorci a altres 
operacions. 
 
III.- Les delegacions de competències i la seva extinció, per revocació o per qualsevol 
altra causa s’han de publicar al (BOPG) Butlletí Oficial de la Província de Girona, i si 
escau, a la seu electrònica corresponent, en virtut del que disposa l’article 8.6 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya.  
 
La delegació de competències requereix l’adopció de l’acord per la majoria absoluta 
dels membres de la corporació, d’acord amb els articles 47.2 h) de la Llei  7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 114.3 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. 
 
IV.- La delegació de les competències acordades pels diferents ajuntaments subsisteix i 
es manté, únicament es procedeix a modificar en part el conveni que regula aquesta 
delegació, pels motius que s’exposen en aquesta proposta. 
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L’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del sector Públic 
determina que els convenis hauran de tenir una duració determinada que no podrà ser 
superior a 4 anys, si bé en qualsevol moment abans de la finalització d’aquest termini, 
les parts que subscriuen aquest conveni podran acordar unànimement la seva pròrroga 
per un període de fins a 4 anys addicionals o la seva extinció. 
 
L’article 110.3 de la Llei 26/2010, de Règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya determina que els convenis s’han de publicar 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és accessible des del Portal de la 
Transparència. 
 
V.- El Reglament regulador del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses de la comarca del 
Ripollès, en l’article 9.2 estableix 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. 
 
El Consell d’Alcaldes, en la seva sessió de data 14 de novembre de 2017, ha dictaminat 
favorablement aquesta proposta. 
 
Per tot l’exposat i vist el dictamen de la Comissió Informativa i de Seguiment de la 
Gestió, el Ple adopta per unanimitat els acords següents: 
 
Primer. Aprovar la modificació del Conveni de delegació de competències de gestió, 
liquidació i recaptació de tributs locals que s’adjunta a aquest acord i que en forma part 
integrant. 
 
Segon. Notificar l’adopció d’aquest acord a la totalitat dels municipis de la comarca del 
Ripollès que tenen delegades les seves competències de gestió, liquidació i recaptació 
de tributs locals, així com als Consorci Servei Recaptació Cerdanya Ripollès. 
  
Tercer. Publicar aquest conveni en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al 
web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és 
accessible des del Portal de la Transparència. 
 
Quart. Facultar el president perquè en nom i representació d’aquesta corporació pugui 
signar quants documents siguin necessaris per dur a terme els presents acords.  
 
El president explica que aquesta proposta que emana del Consorci Servei 
Recaptació Cerdanya-Ripollès. Tots els municipis del Ripollès estan en aquest 
Consorci i volen buscar la competitivitat. Els ajuntaments necessiten més 
bestretes i s’avancen a principis d’any. Pels municipis que no ho volen es 
preveu un preu de cobrança més baix. 
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11. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS 
DEL CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA 
 
El Consorci de les Vies Verdes de Girona (en endavant el Consorci), ens públic de 
caràcter associatiu, està subjecte al règim jurídic establert als seus Estatuts, que li 
atribueix caràcter local i determina que el funcionament i l’actuació del mateix es 
regirà pels Estatuts del Consorci i per la normativa de règim local. 
 
En motiu de l’entrada en vigor la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), va esdevenir necessari modificar 
alguns aspectes dels estatuts, a fi d’adaptar-ne el contingut a l’esmentada norma; i per 
això va determinar-se l’Administració Pública a la que resta adscrit el Consorci i el seu 
règim orgànic, econòmic i financer, en acompliment de la Disposició Addicional 
Vintena de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, introduïda per la LRSAL. 
 
Igualment, l’entrada en vigor de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització 
del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, que regula el règim de 
separació dels membres del consorci administratiu i, quan això doni lloc a la seva 
dissolució, va comportar l’obligació d’adaptar els estatuts dels consorcis existents. 
 
El Consorci de les Vies Verdes de Girona, com a entitat vinculada o dependent de la 
Diputació de Girona, va ser classificada per acord del Ple 23 de setembre de 2014, 
segons les previsions de la Disposició Addicional Dotzena de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, redactada conforme a la indicada 
LRSAL. Tanmateix, l’acord referit va desenvolupar de forma parcial i en règim de 
provisionalitat la dita disposició, doncs atenia, exclusivament, al nombre de membres 
dels òrgans superiors de govern i d’administració del Consorci segons la previsió dels 
estatuts i en el marc dels límits establerts per a cada grup en el paràgraf quart de la 
pròpia disposició. 
 
Posteriorment, per acord plenari de la Diputació de 19 de gener de 2016, s’ha modificat 
la classificació anterior i el Consorci de les Vies Verdes, com a organisme depenent de 
la Diputació de Girona, ha quedat enquadrat en el grup 3; circumstància que afecta el 
nombre màxim de membres dels òrgans superiors de govern o administració de l’ens, 
segons Disposició Addicional repetida i que, alhora, implica ajustar de nou les 
previsions contingudes als estatuts, mitjançant la corresponent modificació del seu 
article 8. 
 
Igualment, resulta pertinent aprofitar la modificació dels estatuts del Consorci, 
argumentada als paràgrafs precedents, per revisar altres preceptes -articles 27 i 28-, a fi 
de corregir i millorar la regulació que contenen. 
 
L’acord d’aprovació i de modificació dels estatuts s’ha de sotmetre a 
informació pública pel termini de trenta dies, en la forma que estableix  
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l’article 160 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, d’acord 
amb el que disposa l’article 313 del mateix Reglament (ROAS). 
De conformitat amb allò que disposa l’article 322 del mateix cos normatiu i 
l’article 6 dels Estatuts reguladors del Consorci, la modificació dels estatuts ha 
de ser adoptada per acord del seu òrgan superior de govern i ratificada pels ens, 
les administracions i altres entitats consorciades i acordada amb les mateixes 
formalitats que per a  l’aprovació. 
 
L’Assemblea General del Consorci, en la seva sessió de data 8 de març de 2016,  va 
aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci i va aprovar la tramitació 
de l'expedient de modificació de manera centralitzada. Aquest acord ha estat notificat al 
Consell Comarcal del Ripollès en data 29 de setembre de 2017 (RE 3370). 
 
El Consell d’Alcaldes, en la seva sessió de data 14 de novembre de 2017, ha 
dictaminat favorablement aquesta proposta. 
 
Per tot l’exposat i vist el dictamen de la Comissió Informativa i de Seguiment 
de la Gestió, el Ple adopta per unanimitat els acords següents: 
 
Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’article 8, Consell Executiu, l’article 27 
Autoritzacions i permisos i l’article 28 Trams urbans, que queden redactats com 
segueix: 
 

Article 8. Consell Executiu 
1. El Consell Executiu està integrat per la Presidència (amb un vot ponderat 
equivalent a tres vots) i els/les vocals, amb un màxim de vuit vocals:  
• tres diputats o diputades, designats pel Ple de la Diputació, a proposta de la 
Presidència (amb un vot ponderat cadascun d’ells equivalent a tres vots). 
• cinc membres en representació de les diferents zones d’actuació. 
 
2. Si un diputat o una diputada passa a ocupar la Presidència per delegació del seu 
titular, un altre diputat o diputada de l’Assemblea General ha d’ocupar la seva 
plaça al Consell Executiu. 
 
3. Els membres de les zones abans esmentades han de ser designats per 
l’Assemblea General a proposta dels representants de cada zona. 
 
4. També formen part del Consell Executiu, amb veu però sense vot, les persones 
que ocupin els càrrecs de Gerència, Secretaria i Intervenció. 
 
5. Si per qualsevol motiu cessa algun membre de les zones d’actuació durant la 
vigència del seu mandat, l’Assemblea General ha d’escollir el que hagi de 
substituir-lo, a proposta dels i les representants de les zones corresponents i ha 
d’exercir el càrrec per completar el període de temps que li falti al seu antecessor 
o antecessora. 
 
Article 27. Autoritzacions i permisos 
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1. Els ajuntaments cedeixen al Consorci –en l’aprovació d’aquests Estatuts- 
l’atribució d’atorgar autoritzacions de pas, de senyalització, d’ús i aprofitament 
en els trams no urbanitzables; a la resta de trams, tant en aspectes de viabilitat, 
com de senyalització i planejament s’obliguen a consultar prèviament qualsevol 
modificació que afecti el traçat de les vies verdes. 
 
Article 28. Trams urbans i trams compartits. 
1. Els trams urbans de cada via queden sota la responsabilitat de cada ajuntament, 
excepte les senyalitzacions horitzontal i vertical referents ala via verda, que 
corresponen al Consorci. 
2. Els trams de via verda compartits amb vehicles motoritzats queden sota la 
responsabilitat del Consorci, excepte el manteniment del ferm, que correspon a 
cada ajuntament. 
 

Segon. En el supòsit que durant el termini d'informació pública no es presentin 
al· legacions i/o reclamacions, l'acord esdevindrà definitiu. 
 
Tercer. Sotmetre l’expedient a informació pública, encarregant al Consorci de les Vies 
Verdes de Girona la realització, en nom del Consell Comarcal del Ripollès, dels tràmits 
d’informació pública de l’acord de modificació dels estatuts i la seva publicació una 
vegada aprovats definitivament, amb la finalitat de centralitzar el procediment 
habilitant i facultant expressament al Consorci per a la signatura dels documents que 
siguin necessaris. 
 
Quart. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester al President per a la 
signatura de tots els documents que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord. 
 
 
12. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS 
ESTATUTS DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS 
 
Antecedents de fet: 
 
L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local, que va modificar el règim jurídic dels 
consorcis, va implicar la necessitat de realitzar una modificació dels estatuts als 
efectes de donar compliment a dita normativa. Al respecte, en sessió de data 17 
de març de 2015, la Junta General del Consorci va aprovar la modificació dels 
estatuts per adaptar-los a la normativa i adscriure el Consorci en funció d’allò 
establert en la Disposició Addicional Vintena de l’aleshores vigent Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, en la redacció donada per la Llei de 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local. Aquest acord ha estat 
notificat al Consell Comarcal del Ripollès en data 9 de novembre de 2017 (RE 
3732). 
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Fonaments de Dret: 
 
L’article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local (LRBRL), preveu la constitució de consorcis amb altres administracions 
per a fins d’interès comú. Els articles 269 i següents 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 (TRLMRLC) preveuen aquesta entitat pública de 
caràcter associatiu i regulen, entre altres, el règim i els estatus. 
 
Els articles 312 a 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny (ROAS) regulen 
reglamentàriament i, per tant, amb un major detall aquests ens. Concretament 
l’article 322 del Reglament relatiu a la modificació dels estatuts del consorci 
preveu que s’adopta amb l’acord previ del seu òrgan superior de govern, que ha 
de ser ratificada pels ens, les administracions i altres entitats consorciades i 
acordada amb les mateixes formalitats per a l’aprovació previst al seu torn als 
articles 313 i següents. 
 
L’article 118 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic, regulen els Consorcis i recullen part d’allò modificat a la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, en la redacció donada per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local i, en concret el seu règim jurídic, el règim d’adscripció, 
de personal, pressupostari, de comptabilitat, control econòmic financer i 
patrimonial, la creació i el seu el contingut, entre d’altres extrems; 
 
La proposta de modificació ha de ser dictaminada per la corresponent Comissió 
Informativa en els ens que comptin amb aquests òrgans, d’acord amb allò que 
determinen, entre altres, els articles 20.1 c) de la LRBRL i 82, 123 i 126, entre 
altres, del ROF. 
 
La competència per adoptar aquesta resolució li correspon al plenari, en virtut 
de l’article 14.2.q) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya. 
 
El Consell d’Alcaldes, en la seva sessió de data 14 de novembre de 2017, ha 
dictaminat favorablement aquesta proposta. 
 
Per tot l’exposat i vist el dictamen de la Comissió Informativa i de Seguiment 
de la Gestió, el Ple adopta per unanimitat els acords següents: 
 
Primer. Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci de Benestar Social 
del Ripollès i el text refós que s’annexa a aquesta resolució. 
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Segon. Encomanar la tramitació de l’expedient administratiu per a la publicació 
dels corresponents anuncis d’informació pública al Consorci de Benestar Social 
del Ripollès. 
 
Tercer. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president, a 
signar tots i cada un dels documents necessaris per a dur a terme els anteriors 
acords. 
 
 
13. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE LA DESESTIMACIÓ D’UN RECURS 
DE REPOSICIÓ CONTRA LA DENEGACIÓ D’UN AJUT DE MENJADOR 
ESCOLAR PER AL CURS 2017-2018 
 
En data 23 d’octubre de 2017, es va dictar el Decret de Presidència que es transcriu a 
continuació: 

“DECRET DE PRESIDÈNCIA 
 
Antecedents de Fet  
 
En data 12 de setembre de 2017, la presidència va dictar el decret de resolució d'ajuts 
de menjador per al curs 2017-2018 (1ra fase). De conformitat amb aquest Decret, es 
denegava a l'alumne P.P.P., del centre escolar IE Sant Joan de les Abadesses del 
municipi de Sant Joan de les Abadesses, l’ajut de menjador escolar per al curs 2017-
2018. El motiu de la denegació és el “núm. 7, denegació per la suma dels valors 
cadastrals de les finques urbanes dels membres de la unitat familiar exclòs l’habitatge 
habitual superior a 42.900 €”. Contra aquest decret únicament s’hi podia interposar 
recurs de reposició. 
 
En data 23 de setembre la senyora B.P.I, presenta un escrit (RE E/000010), que cal 
considerar recurs de reposició, tot i no haver estat qualificat com a tal per la 
recurrent,  en el qual al·lega que la sol·licitud de l’ajut l’ha formulada ella 
individualment, que la despesa del menjador corre al seu càrrec i que el motiu de la 
denegació és per un pis que té en propietat (hipoteca) el pare,  que ella no hi té res a 
veure i que ella es fa càrrec de l’habitatge habitual, del qual adjunta còpia de la 
primera pàgina, sense que hi consti cap signatura, del contracte de lloguer. També 
adjunta nota simple informativa d’una finca urbana al municipi de Martorell, que està 
a nom del senyor D.P.M. Sol·licita que es tingui en compte la documentació aportada i 
que es revisi la denegació de l’ajut. 
 
S’ha procedit a la revisió de la documentació aportada amb el recurs i aquella que 
consta a l’expedient, concretament el certificat d’empadronament que acredita la 
unitat familiar que està integrada per la senyora A. B. P. I., el senyor D. P. M. i en P. 
P. P. 
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Fonaments de Dret  
 
Els 3 membres de la família viuen, segons el certificat de convivència que consta en 
l’expedient, de data 2 de maig de 2017, en un habitatge de lloguer al municipi de Sant 
Joan de les Abadesses. 
L’anàlisi de la documentació aportada i la que consta a l’expedient confirmen la 
denegació de l’ajut de menjador escolar sol·licitat per a l’alumne P.P. P., atès que 
queda acreditat que el valor cadastral de la finca urbana, propietat del senyor D. P. 
M., supera els 42.900 €.  
 
De conformitat amb l'article 5.2.d) 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, no es tindrà dret als ajuts de menjador escolar 
quan la suma dels valors cadastrals de les finques urbanes dels membres de la unitat 
familiar, exclòs l’habitatge habitual, sigui superior a 42.900,00 €. 
 
L’article 115.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú 
de les Administracions Públiques, determina que l’error o l’absència de la qualificació 
del recurs per part del recurrent no serà obstacle per a la seva tramitació, sempre que 
es dedueixi la seva verdadera naturalesa. 
 
L’article 119.1 de la Llei 39/2015, determina que la resolució del recurs estimarà en 
tot o en part o desestimarà les pretensions formulades en el mateix o declararà la seva 
inadmissió. Així mateix, l’article 124 d’aquesta mateixa Llei estableix que el termini 
per dictar i notificar la resolució del recurs serà d’un mes. 
 
L’atorgament de subvencions, en virtut de la delegació de competències efectuada pel 
Ple en sessió celebrada el dia 8 de setembre de 2015, correspon a la Presidència. 
Aquesta delegació ha estat publicada al Butlletí Oficial de la província de Girona núm. 
186, del dia 25 de setembre de 2015. 
 
L’article 9.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, 
determina que no es podrà delegar la resolució de recursos en els òrgans 
administratius que hagin dictat els actes objecte de recurs. 
 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
 
Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat per la senyora A.B.P.I, pels 
motius que s’exposen i, en conseqüència, ratificar la denegació de l’ajut de menjador 
escolar a l'alumne P.P.P., l'ajut de menjador escolar per al curs 2017-2018,pel motiu 
següent: 
 
La suma dels valors cadastrals de les finques urbanes dels membres de la unitat 
familiar, exclòs l'habitatge habitual, superior a 42.900 € 
 
Segon.- Ratificar aquest decret en la propera sessió plenària que se celebri.” 
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Per tot l’exposat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment 
de la Gestió, el Ple adopta per unanimitat els acords següents: 
 
Primer.- Ratificar el Decret de Presidència de data 23 d’octubre de 2017 en tots els seus 
termes. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a la persona interessada. 
 
Tercer.- Comunicar l’adopció d’aquest acord a l’Àrea de Serveis a les Persones als 
efectes oportuns. 
 
 
14. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE L’ACORD DEL CONSELL DE 
GOVERN DE 14.10.17 PEL QUAL S’APROVA L’ESMENA DE L’ERROR 
MATERIAL DETECTAT EN 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 
 
El Consell de Govern, en la seva sessió de data 17 d’octubre de 2017, va 
adoptar l’acord que es transcriu a continuació: 
 
“PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ DE L’ERROR MATERIAL DETECTAT 
EN 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 
 
1.- El Ple del Consell Comarcal del Ripollès, en la seva sessió de 20 de maig 
de 2014, va aprovar provisionalment la modificació de les taxes i de l’ordenança 
fiscal reguladora de la prestació del servei de menjador escolar. Aquesta Ordenança 
fiscal continua en vigor i preveu en el seu article 6, els import concrets de les 
bonificacions de la tarifa i que “el .Consell Comarcal del Ripollès bonificarà, si és el 
cas, la tarifa del servei prestat en la mateixa quantitat de l’ajut de menjador concedit, 
d’acord amb les corresponents bases reguladores”. 
 
2.- El Ple del Consell Comarcal del Ripollès en la seva sessió de data 21 de 
març de 2017 va aprovar provisionalment les Bases 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. Aquest 
acord va esdevenir definitiu. 
 
L’article 5 d’aquestes bases regula la quantia dels ajuts i, concretament 
l’apartat 1.1), preveu el “llindar de renda, TRAM GARANTIT D’AJUT DEL 
50%”. Aquest precepte preveu que si la renda familiar anual, calculada 
d’acord amb el que estableixen les bases, no supera aquest llindar, es  
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concedirà un ajut de fins a un 50% del cost del servei de menjador, que no 
podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament 
d’Ensenyament. L’aplicació pràctica d’aquest precepte per aquest curs 2017-
18, comporta un import lleugerament diferent al fixat en l’article 6 de les 
Ordenances, per al cas de les escoles en què el servei de menjador és gestionat 
pel Consell Comarcal.  
 
S’ha detectat que l’article 5.1.1) de les bases aprovades,  conté un error 
material, consistent en no preveure que “De conformitat amb l’article 6 de 
l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes per a la prestació del servei  
 
escolar de menjador, en el cas de les escoles en què el servei de menjador és 
gestionat directament pel Consell Comarcal, l’ajut concedit serà de 54,50 
€/mes. Efectivament, les Bases donen degut compliment a tot allò que 
determina l’Ordenança fiscal reguladora de la prestació del servei de 
menjador escolar, excepte en el cas del menjador escolar en què la gestió del 
menjador escolar correspon al Consell Comarcal. En aquest darrer cas es 
produeix una lleugera variació en l’import del cost mensual del servei a l’alça, 
que en el seu moment no va ser detectada i, per tant, ara ha de ser esmenada i 
s’ha d’aplicar la prevista a l’Ordenança fiscal.  
 
3.- L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques determina que les 
Administracions públiques podrà, així mateix, rectificar en qualsevol moment, 
d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics 
existents en els seus actes. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords 
següents: 
 
Primer.- Esmenar l’error material detectat a l’article 5.1.1) de les Bases 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, a fi d’adaptar-lo al previst a l’article 6 de l’Ordenança fiscal 
reguladora de la prestació del servei de menjador escolar. L’article 5.1.1) de 
les Bases ha de contenir un darrer paràgraf amb el contingut següent: 
 

“De conformitat amb l’article 6 de l’Ordenança fiscal reguladora de les 
taxes per a la prestació del servei escolar de menjador, en el cas de les 
escoles en què el servei de menjador és gestionat directament pel 
Consell Comarcal, l’ajut concedit serà de 54,50 €/mes.” 

 
Segon.- Publicar aquesta esmena al Butlletí Oficial de la província de Girona i a l’e-
tauler de la corporació per al general coneixement. 
 
Tercer.- Ratificar aquest acord a la propera sessió plenària que se celebri. 
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Quart.- Comunicar l’adopció d’aquest acord a la intervenció i a l’Àrea de Serveis a les 
Persones als efectes oportuns.” 
 
Per tot l’exposat i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment 
de la Gestió, el Ple adopta per unanimitat els acords següents: 
 
Primer.- Ratificar l’acord adoptat pel Consell de Govern en la seva sessió de 17 
d’octubre de 2017, pel qual s’aprova l’esmena de l’error material detectat a 
l’article 5.1.1) de les Bases 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, a fi d’adaptar-lo al previst a 
l’article 6 de l’Ordenança fiscal reguladora de la prestació del servei de 
menjador escolar. 
 
Segon.- Comunicar l’adopció d’aquest acord a la intervenció i a l’Àrea de Serveis a les 
Persones als efectes oportuns 
 
 
15. DONAR COMPTE DE L'INFORME DE PRESIDÈNCIA RELATIU AL 
NOMBRE DE LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL EVENTUAL DEL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS, 1R, 2N I 3R TRIMESTRE DE 2017 
 
Es dóna compte de l'informe del president, de data 9 de novembre, el qual és del 
contingut literal següent: 
 
“INFORME RELATIU AL NOMBRE DE LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL 
EVENTUAL DEL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS, 1R, 2N i 3R 
TRIMESTRE DE L’ANY 2017  
 
L’article 12.2 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre,  pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, preveu la gerència com a òrgan 
necessari dels Consells Comarcals i l’article 16 del mateix text legal estableix que el 
gerent té la condició de funcionari eventual. 
 
L’article 1r, apartat 28, de la Llei 27/2013, de 13 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local introdueix un article 104.bis a la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de els Bases de Règim local. Aquest precepte, que  regula el personal 
eventual a les entitats locals, en concordança amb la Disposició addicional  
 
tercera, apartat 2, de la mateixa Llei 27/2013, comporta que la referència que l'article 
104.bis fa a les diputacions provincials, resulti també d'aplicació als consells comarcals. 
 
L'aplicació analògica al Consell Comarcal del Ripollès d'allò que preveu l'article 104.bis, 
apartat 2, per a les diputacions provincials, determina que aquesta 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. 
 
 



CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 

73 
 

 
De conformitat amb allò que disposa l'apartat 6 de l'article 104.bis de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de els Bases de Règim Local, introduït per la Llei 27/2013 
referenciada, el president de l'entitat local informarà al Ple, amb caràcter trimestral, del 
compliment d'allò que estableix el mateix precepte pel que fa al nombre de llocs de treball 
de personal eventual de què disposa l'entitat local. 
 
Per tot l'exposat,  
 
INFORMO AL PLE: 
 
Primer.- Que aquesta corporació, durant el primer, segon i tercer trimestre de l’any 2017, 
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, 9 de novembre de 2017” 
 
El Ple en queda assabentat. 

 
 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 
 
16.  DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
Es dóna compte dels Decrets dictats per la Presidència que es detallen a continuació: 
 
 
Decret de 12.07.17 Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer les obligacions 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Decret de 20.07.17 /Contracte menor de serveis de transport a la demanda 
2017/2018, línia Toses-Planoles-Ribes de Freser. 

Decret de 21.07.17 Contracte menor de serveis d’un director de lleure per a les 
activitats del programa d’intercanvi Erasmus+. 

Decret de 24.07.17 Habilitació de la senyora Montserrat Miarons Serra, interventora 
del Consell comarcal del Ripollès, per tal que pugui trametre i 
signar electrònicament tots aquells documents que siguin 
legalment preceptius en matèria de procediments de tutela 
financera d’aquesta corporació, mitjançant l’extranet de les 
administracions catalanes 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Decret de 14.07.17 Sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat una 
subvenció de 247.000 € per actuacions de conservació i 
manteniment de la xarxa rural i veïnal dels camins de muntanya 
de la comarca del Ripollès 

Decret de 24.08.17 Sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local el 
nomenament de la treballadora de la corporació que es relaciona, 
per ocupar accidentalment el lloc de secretària. 

Decret de 28.08.17 Designar el personal de la corporació que es detalla per formar 
part del tribunal qualificador del procediment de selecció d’un 
operari de la neteja per a l’Ajuntament de Ribes de Freser. 

Decret de 30.08.17 Autoritzar, disposar la despesa, reconèixer les obligacions 
relatives a les factures agrupades en la relació F/2017/31 
d’import 52.731,13 € i ordenar el seu pagament. 

Decret de 31.08.17 Aprovar definitivament la nòmina del mes de juliol de 2017, per 
un import brut de 70.052,97 €. 

Decret de 07.09.17 Autoritzar, disposar la despesa, reconèixer les obligacions 
relatives a les factures agrupades en la relació F/2017/33 
d’import 82.347,88 € i ordenar el seu pagament. 
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Decret de 07.09.17 Admetre l’oferta presentada per l’empresa Cadagua, SA, en el 

procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació del 
contracte de subministrament, instal· lació i programació de dos 
agitadors per al reactor biològic de l’EDAR de Sant Joan de les 
Abadesses, i efectuar-li el corresponent requeriment de 
documentació previ a l’adjudicació. 

Decret de 07.09.17 Admetre l’oferta presentada per l’empresa Cadagua, SA, en el 
procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació del 
contracte de subministrament, instal· lació i programació d’una 
reixa de fins a   l’EDAR de Ripoll-Campdevànol, i efectuar-li el 
corresponent requeriment de documentació previ a l’adjudicació. 

Decret de 08.09.17 Autoritzar, disposar la despesa, reconèixer les obligacions 
relatives a les factures agrupades en la relació F/2017/35 
d’import 724,17 € i ordenar el seu pagament. 

Decret de 12.09.17 Sol·licitud de subvenció destinada a incentivar la contractació en 
pràctiques de joves beneficiaris del programa de garantia juvenil 
a Catalunya. 

Decret de 07.08.17 Incoació de l’expedient sancionador per infracció lleu del 
Reglament d’abocaments d’aigües residuals, a l’empresa que es 
relaciona. Exp. 582/2017. 

Decret de 07.08.17 Incoació de l’expedient sancionador per infracció lleu del 
Reglament d’abocaments d’aigües residuals, a l’empresa que es 
relaciona. Exp. 583/2017. 

Decret de 07.08.17 Adjudicació del procediment obert amb un únic criteri 
d’adjudicació, el preu més baix, del servei de transport i 
tractament dels lixiviats de l’abocador Ripollès-3. 

Decret de 07.08.17 Adjudicació del procediment obert amb diversos criteris 
d’adjudicació del contracte del servei de menjador de l’escola 
Mare de Déu de Núria de Ribes de Freser. 

Decret de 07.08.17 Adjudicació del procediment obert amb diversos criteris 
d’adjudicació del contracte del servei de gestió de l’Escola 
Comarcal de Música del Ripollès. 

Decret de 07.09.17 Autoritzar, disposar la despesa, reconèixer les obligacions 
relatives a les factures agrupades en la relació F/2017/33 
d’import 82.347,88 € i ordenar el seu pagament. 

Decret de 08.09.17 Concórrer a la convocatòria de subvenció destinada a la Xarxa 
d’impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. 

Decret de 12.09.17 Aprovar definitivament la nòmina del mes d’agost de 2017, per 
un import brut de 69.478,58 €. 

Decret de 14.09.17 Aprovar les línies fonamentals del pressupost 2018 del Consell 
Comarcal del Ripollès, el Consorci Servei de Recaptació 
Cerdanya Ripollès i l’Agència de Desenvolupament del 
Ripollès. 

Decret de 19.09.17 Acceptar la subvenció de la Direcció General de Centres Públics 
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 
per al funcionament de l’Escola Comarcal de Música del 
Ripollès, curs 2015/2016. 
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Decret de 29.09.17 Sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona per al projecte 
d’àmbit cultural Premis Literaris Joan Triadú. 

Decret de 29.09.17 Aprovació provisional de la llista d’aspirants admesos i exclosos 
per participar en el procés selectiu d’un tècnic d’administració 
electrònica com a funcionari interí i constitució d’una borsa de 
treball. 

Decret de 9.10.17 Aprovació definitiva de la llista d’aspirants admesos i exclosos 
per participar en el procés selectiu d’un tècnic d’administració 
electrònica com a funcionari interí i constitució d’una borsa de 
treball. 

Decret de 9.10.17 Contracte menor del servei de dinamització externa per al 
projecte Tardes Joves. 

Decret de 10.10.17 Aprovació provisional de la llista d’aspirants admesos i exclosos 
per participar en el procés selectiu d’una plaça de tècnic mig 
ambiental com a personal laboral, de la plantilla de personal de 
la corporació. 

Decret de 10.10.17 Aprovació provisional de la llista d’aspirants admesos i exclosos 
per participar en el procés selectiu d’una plaça d’administratiu 
(codi 76 F) de la plantilla de personal funcionari de la 
corporació. 

Decret de 10.10.17 Aprovació provisional de la llista d’aspirants admesos i exclosos 
per participar en el procés selectiu d’una plaça d’administratiu 
(codi 13 F) de la plantilla de personal funcionari de la 
corporació. 

Decret de 10.10.17 Aprovació provisional de la llista d’aspirants admesos i exclosos 
per participar en el procés selectiu d’una plaça de tècnic superior 
d’administració general la plantilla de personal funcionari de la 
corporació. 
 

Decret de 12/09/2017 Resolució d'ajuts de menjador escolar 1a Fase curs 17/18 (fase 1)
Decret de 27/09/2017 Contracte menor de serveis de manteniment i revisió dels equips de seguretat i

protecció del Consell Comarcal del Ripollès i del laboratoris (c. Indústria, 27 de
Ripoll), durant l'any 2017

Decret de 28/09/2017 Contracte menor d'obres per a la instal· lació d'un cabalímetre a l'EDAR de Planoles
i un altre a l'EDAR de Setcases

Decret de 29/09/2017 Contracte menor de serveis de dinamització extern per a les tardes joves al Ripollès
Decret de 05/10/2017 Nomenament de director d'obra i coordinador de seguretat de l'obra de reconstrucció

en alta de l'EDAR de Sant Pau de Segúries
Decret de 06/10/2017 Ampliar la jornada laboral de la treballadora de la corporació que es relaciona
Decret de 11/10/2017 Classificaci ó de les ofertes presentades al procedimetn obert amb diversos criteris

d'adjudicació, del contracte de subministrament, instal· lació i programació d'una
reixa de fins, un cargol compactador i la construcció d'una caseta de serveis de la
zona del desbast de Nevà, del municipi de Toses

Decret de 20/10/2017 Resolució d'ajuts de menjador escolar 2a Fase curs 17/18
Decret de 23/10/2017 Desestimació Recurs Reposició BPI_ denegació ajut menjador curs17/18
Decret de 23/10/2017 Aprovació definitiva nòmina mes setembre de 2017
Decret de 26/10/2017 Aprovació de la relació de factures F/2017/42
Decret de 30/10/2017 Ampliació de jornada de la treballadora de la corporació que es relaciona 
Decret de 30/10/2017 Resolució d'ajuts de menjador escolar 3a Fase curs 17/18  
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El Ple en queda assabentat. 
 
 
17. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
 
Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen a 
continuació: 
 
 
Resolució de 29.05.2017 Requerir a la Sra. Rosa Maria Clusells Adell per al que signi 

tota la documentació en referència a la recollida i identificació 
del gos Llampec. 

Resolució de 03.07.2017 Incoar la tramitació de l’expedient de contractació, amb 
càrrec a la partida 2017.23.1601.22799 del pressupost vigent, 
per executar el subministrament, instal· lació i programació 
d’una reixa de fins en una arqueta del pou de bombament de 
l’aigua d’entrada a l’Edar de Ripoll, tal com es detalla a 
l’informe tècnic núm. 053/2017. 

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

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

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

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

Resolució de 14.07.2017 Incoar la tramitació de l’expedient per al contracte menor dels 
serveis d’autobús, a l’empresa transports Mir per un total de 
1.210€. 

Resolució de 16.07.2017 Incoar la tramitació de l’expedient de contractació, amb 
càrrec a la partida pressupostària 2017.11.920.62600 
“Adquisició d’equips informàtics”, per a l’adquisició d’un 
ordinador portàtil amb destinació a l’àrea de secretaria de la 
corporació. 
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Resolució de 16.07.2017 Incoar l’obertura i tramitació de l’expedient de contractació 

dels servei d’inserció de publicitat del Consell Comarcal del 
Ripollès en mitjans de comunicació mitjançant procediment 
obert amb diversos criteris d’adjudicació. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Resolució de 17.07.2017 Incoar la tramitació de l’expedient de contractació de 
l’assegurança que doni cobertura a un total de 41 participants 
durant la setmana del 24 al 29 de juliol de 2017, en el marc 
del programa ERASMUS+. 

Resolució de 17.07.2017 Incoar la tramitació de l’expedient de contractació d’un 
director/a de lleure per realitzar activitats durant la setmana 
del 24 al 29 de juliol de 2017, en el marc del programa 
ERASMUS+. 

Resolució de 25.08.2017 Ordenar el pagament de la nòmina del mes d’agost, amb 
efectes del dia 25 d’agost per import de 53.841,90 euros.  

Resolució de 30.08.2017 Atorgament un permís anual d’abocament d’aigües residuals 
amb camió cisterna al representant del Càmping Ripollès, SL. 

Resolució de 30.08.2017 Atorgament d’un permís puntual d’abocament d’aigües 
residuals amb camió cisterna per buidar la fossa sèptica de les 
Marrades, del municipi de Molló, a l’Ajuntament de Molló. 

Resolució de 30.08.2017 Atorgar d’un permís puntual d’abocament d’aigües residuals 
amb camió cisterna al representant de l’empresa Solsau, SL, 
per buidar la fossa sèptica  del zoològic Molló Parc, del 
municipi de Molló. 

Resolució de 30.08.2017 Atorgar d’un permís puntual d’abocament d’aigües residuals 
amb camió cisterna  al representant del Mas El Querol, del 
municipi de Campdevànol, per buidar la fossa sèptica. 

Resolució de 30.08.2017 Incoar la tramitació de l’expedient de modificació de crèdits 
que permeti dotar la partida pressupostària corresponent per 
fer front a les despeses que s’hauran d’assumir. 

Resolució de 30.08.2017 Autoritzar, disposar la despesa i ordenar el pagament de les 
factures contingudes en la relació F/2017/30 d’import 
12.901,33 € i que conté 52 factures. 

Resolució de 30.08.2017 Aprovar l'expedient número 17/2017 de generació de crèdits 
per ingressos en la forma i contingut que es detalla. 

Resolució de 31.08.2017 Procedir a la liquidació dels costos corresponents al curs 
2016-2017, d’iniciació a la música de P4 i P5 que 
corresponen a l’Ajuntament de Ripoll. 

Resolució de 31.08.2017 Procedir a la liquidació dels costos corresponents al curs 
2016-2017, d’iniciació a la música de P4 i P5 que 
corresponen a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 

Resolució de 31.08.2017 Procedir a la liquidació dels costos corresponents al curs 
2016-2017, d’iniciació a la música de P4 i P5 que 
corresponen a l’Ajuntament de Ribes de Freser. 

Resolució de 31.08.2017 Ordenar el pagament de 521,80 € a la treballadora de la 
corporació per a l’assumpció de les funcions de secretària 
amb caràcter accidental, a partir del dia 24 d’agost de 2017. 
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Resolució de 01.09.2017 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 representant de la finca del 
carrer Catllar, 25, de Ripoll. 

Resolució de 01.09.2017 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 representant de la comunitat de 
propietaris del carrer Josep Ma. Pellicer, 46-54, de Ripoll. 

Resolució de 01.09.2017 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 propietària del Mas Torrents 
de Ripoll. 

Resolució de 01.09.2017 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 representant de la comunitat de 
propietaris de la plaça Terradelles, 2 de Ripoll. 

Resolució de 01.09.2017 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 representant de l’establimetn  
SF Integrals Girona, SL de Ripoll. 

Resolució de 05.09.2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal· lacions de sanejament de la 
zona de Comforsa, del municipi de Campdevànol, a 
l’Ajuntament de Campdevànol. 

Resolució de 05.09.2017 Aprovació de la liquidació per la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal· lacions de sanejament, de la 
zona de Comforsa, del municipi de Campdevànol, atorgat a 
l’Ajuntament de Campdevànol. 

Resolució de 05.09.2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal· lacions de sanejament del CEE 
Dr. Ramon Surinyach i del CEIP Tomás Raguer, del municipi 
de Ripoll, a l’Ajuntament de Ripoll. 

Resolució de 05.09.2017 Aprovació de la liquidació per la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal· lacions de sanejament, del CEE 
Dr. Ramon Surinyach i del CEIP Tomás Raguer, del municipi 
de Ripoll, atorgat a l’Ajuntament de Ripoll. 

Resolució de 08.09.2017 Atorgament  d’un permís d’abocament puntual d’aigües 
residuals a l’EDAR de Ripoll-Campdevànol a l’empresa 
Certis Obres i Serveis, SAU. 

Resolució de 08.09.2017 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 propietària de Cal Titó de 
Gombrèn. 

Resolució de 13.09.2017 Atorgament  d’un permís d’abocament puntual d’aigües 
residuals a l’EDAR de Ripoll-Campdevànol a l’empresa 
Rentamatic, SC. 
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Resolució de 30.08.2017 Incoació de l’expedient de modificació del contracte de servei 

de menjador de les escoles rurals de la comarca del Ripollès. 
Resolució de 05.09.2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de 

neteja de clavegueram i instal· lacions de sanejament del CEE 
Dr. Ramon Surinyach i del Tomàs Raguer, a l’Ajuntament de 
Ripoll. 

Resolució de 05.09.2017 Aprovació de la liquidació per la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal· lacions de sanejament, del CEE 
Dr. Ramon Surinyach i del Tomàs Raguer, atorgat a 
l’Ajuntament de Ripoll. 

Resolució de 05.09.2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal· lacions de sanejament de la 
zona de Comforsa del municipi de Campdevànol, a 
l’Ajuntament de Campdevànol. 

Resolució de 05.09.2017 Aprovació de la liquidació per la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal· lacions de sanejament, de la 
zona de Comforsa del municipi de Campdevànol, atorgat a 
l’Ajuntament de Campdevànol. 

Resolució de 08.09.2017 Autoritzar, disposar la despesa i ordenar el pagament de les 
factures contingudes en la relació F/2017/34 d’import 
13.225,20 € i que conté 17 factures. 

Resolució de 08.09.2017 Aprovar l'expedient de transferència de crèdits en la forma i 
contingut que es detalla. 

Resolució de 08.09.2017 Incoar la tramitació de l’expedient de modificació de crèdits 
per fer front a les despeses que s’ha d’assumir. 

Resolució de 13.09.2017 Atorgar d’un permís puntual d’abocament d’aigües residuals 
ala depuradora de Ripoll-Campdevànol, al representant de 
l’empresa Rentamatic, SC, del municipi de Ripoll. 

Resolució de 13.09.2017 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 representant de la finca del 
carrer Pare Francesc Colí, 9 de Ripoll. 

Resolució de 14.09.2017 Ordenar el pagament de la liquidació i quitança dels 
treballadors de la corporació que es relacionen i un ajut en 
concepte de pràctiques curriculars a l’alumne que es 
relaciona. 

Resolució de 15.09.2017 Atorgar d’un permís puntual d’abocament d’aigües residuals a 
la depuradora de Ripoll-Campdevànol, al representant de 
l’empresa Labplast, SL, del municipi de Campdevànol. 

Resolució de 18.09.2017 Atorgar d’un permís puntual d’abocament d’aigües residuals a 
la depuradora de Ripoll-Campdevànol, al representant de 
l’empresa Carns de Confiança, SL, del municipi de 
Campdevànol. 

Resolució de 18.09.2017 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 representant de la Comunitat 
de propietaris del carrer Guardiola, 20, de Molló. 
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Resolució de 18.09.2017 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 representant de l’establiment 
SF Integrals Girona, SL, de Ripoll. 

Resolució de 18.09.2017 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 representant del Refugi Coll de 
Merolla, de Gombrèn. 

Resolució de 18.09.2017 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 representant del Consorci 
Ripollès Desenvolupament, de Ripoll. 

Resolució de 18.09.2017 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 representant de la finca del 
carrer Roc de la Guilla, 2 de la Urbanització el Castell, de 
Campdevànol. 

Resolució de 18.09.2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal· lacions de sanejament de 
l’alberg Ruta del Ferro, a l’Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses. 

Resolució de 18.09.2017 Aprovació de la liquidació per la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal· lacions de sanejament, de 
l’alberg Ruta del Ferro, atorgat a l’Ajuntament de Sant Joan 
de les Abadesses. 

Resolució de 18.09.2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal· lacions de sanejament del CEE 
Dr. Ramon Surinyach i del Tomàs Raguer, a l’Ajuntament de 
Ripoll. 

Resolució de 18.09.2017 Aprovació de la liquidació per la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal· lacions de sanejament, del CEE 
Dr. Ramon Surinyach i del Tomàs Raguer, atorgat a 
l’Ajuntament de Ripoll. 

Resolució de 18.09.2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal· lacions de sanejament de les 
Marrades del municipi de Molló, a l’Ajuntament de Molló. 

Resolució de 18.09.2017 Aprovació de la liquidació per la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal· lacions de sanejament, de les 
Marrades del municipi de Molló, atorgat a l’Ajuntament de 
Molló. 

Resolució de 22.09.2017 Autoritzar a l’Ateneu de la Música i les Arts del Ripollès per 
a la contractació dels professors que es relacionen. 

Resolució de 25.09.2017 Descomptar l’import de 0,52 cèntims de la nòmina a la 
treballadora de la corporació que es relaciona. 

Resolució de 25.09.2017 Descomptar l’import de 0,01 cèntims de la nòmina al 
treballador de la corporació que es relaciona. 

Resolució de 25.09.2017 Ordenar el pagament dels endarreriments que es relacionen 
per un import de 3.440,02 €. 
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Resolució de 25.09.2017 Ordenar el pagament de la nòmina del mes de setembre, amb 
efectes del dia 25 d’agost per import de 51.608,37 euros. 

Resolució de  29.09.2017 Elaboració de la memòria valorada per a la instal· lació  de 
comptadors en alta al municipi d’Ogassa per un import de 
381,15 €. 

Resolució de 29.09.2017 Elaboració de la modificació puntual núm. 2 del POUP sector 
“casa de la telefònica” a la plaça Baronia de Planoles, que 
ascendeix a un total de 1.361,25 €. 

Resolució de 29.09.2017 Elaboració de la memòria valorada  per a la millora i 
condicionament de camins públics municipals de Vallfogona 
de Ripollès, que ascendeix a un total de 326,70 €. 

Resolució de 29.09.2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal· lacions de sanejament al 
representant del Mas Villarons del municipi de les Llosses. 

Resolució de 29.09.2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal· lacions de sanejament al 
representant de la comunitat de propietaris del carrer Moisés 
Torrents núm. 2, del municipi de Gombrèn. 

Resolució de 29.09.2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal· lacions de sanejament al 
propietari de la finca situada al carrer La Devesa Nova, 283, 
de la Urbanització de Font Rubí, al municipi de Camprodon. 

Resolució de 29.09.2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal· lacions de sanejament a la 
representant de la comunitat de propietaris del carrer Josep 
Maria Pellicer núm. 16-18, del municipi de Ripoll. 

Resolució de 29.09.2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal· lacions de sanejament a la 
representant del Mas La Font, del municipi de les Llosses. 

Resolució de 29.09.2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal· lacions de sanejament a la 
representant de la finca situada a la plaça Clavé núm. 6 del 
municipi de Ripoll. 

Resolució de 29.09.2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal· lacions de sanejament al 
representant del Mas El Querol, del municipi de 
Campdevànol. 

Resolució de 29.09.2017 Bonificació de la taxa de l’Escola Comarcal de Música del 
Ripollès als alumnes que es relacionen. 

Resolució de 02.10.2017 Incoació la tramitació de l’expedient de modificació de crèdits 
que permeti dotar la partida pressupostària 
45.3370.22609”activitats de joventut-pla comarcal de 
joventut”, de dotació suficient per executar les actuacions 
detallades en el conveni. 

Resolució de 04.10.2017 Incoar la tramitació de l’expedient per a la contractació dels 
serveis de dinamització externa degut a la baixa laboral de la 
tècnica de joventut de la Vall de Ribes. 
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Resolució de 06.10.2017 Autoritzar, disposar la despesa i ordenar el pagament de les 
factures contingudes en la relació F/2017/38 d’import 
28.223,33 € i que conté 35 factures. 

Resolució de 09.10.2017 Incoar la tramitació de l’expedient de modificació de crèdits 
per dotar l’aplicació pressupostària de despeses veterinàries. 

 
Resolució de 26/09/2017 Incoar la tramitació de l'expedient d'ampliació de jornada de la

treballadora de la corporació que es relaciona
Resolució de 29/09/2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de

neteja de clavegueram i instal·lacions de sanejament de la
piscina municipal, a l’Ajuntament de Ripoll.

Resolució de 29/09/2017 Aprovació de la liquidació per la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal·lacions de sanejament, de la 
piscina municipal, atorgat a l’Ajuntament de Ripoll.

Resolució de 29/09/2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de
neteja de clavegueram i instal·lacions de sanejament de la
zona de la Sèquia Molinar, a l’Ajuntament de Campdevànol.

Resolució de 29/09/2017 Aprovació de la liquidació per la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal·lacions de sanejament, de la 
zona de la Sèquia Molinar, atorgat a l’Ajuntament de 
Campdevànol.

Resolució de 02/10/2017 Regularització rebuts transport escolar curs 2016-2017
Resolució de 10/10/2017 Aprovació expedient de modificació de crèdit per transferència

de crèdits 19/2017
Resolució de 10/10/2017 Aprovació expedient de modificació de crèdit per transferència

de crèdits 20/2017
Resolució de 10/10/2017 Incoar la tramitació de l'expedient d'ampliació de jornada de la

treballadora de la corporació que es relaciona.
Resolució de 10/10/2017 Atorgament d'un permís puntual d'abocament d'aigües residuals

amb camió cisterna (CCR091116/DRIP129)
Resolució de 11/10/2017 Incoar la tramitació de l'expedient de modificació de crèdits que

permeti fer front a les despeses que s'han d'assumir.
Resolució de 17/10/2017 Atorgament d'un permís puntual d'abocament d'aigües residuals

amb camió cisterna (CCR091017/DRIP020)
Resolució de 17/10/2017 Aprovació expedient de modificació de crèdit per transferència

de crèdits 21/2017
Resolució de 18/10/2017 Liquidació conveni Brigades Joves ajuntament de Campdevànol

Resolució de 18/10/2017 Liquidació conveni Brigades Joves ajuntament de Camprodon  
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Resolució de 23/10/2017 Ordenar pagar la nòmina d'octubre 2017
Resolució de 25/10/2017 Atorgament d'un permís per a la utilització del servei de neteja

de clavegueram del carrer Abat Ramon de la Bisbal, de Sant
Joan de les Abadesses (exp. Camió cisterna/054/2017)

Resolució de 25/10/2017 Atorgament d'un permís per a la utilització del servei de neteja
de clavegueram per buidar una fossa sèptica (exp Camió
cisterna/053/2017)

Resolució de 25/10/2017 Atorgament d'un permís per a la utilització del camió cisterna
per buidar una fossa sèptica (expt. Camió cisterna 052/2017)

Resolució de 25/10/2017 Atorgament d'un permís per a la utilització del camió cisterna
per a la neteja del clavegueram del carrer JM Pellicer 43 (expt.
Camió cisterna/051/2017)

Resolució de 25/10/2017 Atorgament per a la utilització de camióx cisterna a l'Ajuntament
de Campdevànol (exp 015/2017).

Resolució de 25/10/2017 Prestació del servei del camió cisterna a l'Ajuntament de
Campdevànol.  Liquidació. 

Resolució de gerència 25/10/2017 Canvi de categoria professional a la treballadora de la
corporació que es relaciona, per necessitats del servei.

Resolució de 26/10/2017 Aprovació de la relació de factures F/2017/41
Resolució de 30/10/2017 Incoar la tramitació de l'expedient per a la contractació d'un

informador juvenil.
Resolució de 30/10/2017 Canvi de categoria professional a la treballadora de la

corporació que es relaciona, per necessitats del servei.
Resolució de 30/10/2017 Ordenar el pagament de la liquidació a la treballadora que es

relaciona.
Resolució de 31/10/2017 Canvi de nom i renovació d'autorització d'abocament d'aigües

residuals a l'Edar de Ripoll - Campdevànol de l'empresa
CEDIPSA - E.S.RIPOLL I (N.C.18574)

Resolució de 31/10/2017 Atorgament d'un permís puntual d'abocament d'aigües residuals
amb camió cisterna (CCR161017/DRIP021)

Resolució de 31/10/2017 Atorgament d'un permís d'abocament d'aigües residuals a la
depuradora de Ripoll - Campdevànol de l'empresa CEDIPSA -
E.S.RIPOLL II (N.C. 18577).  

 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
18. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE CONSELL DE GOVERN 
CORRESPONENTS A LES SESSIONS CELEBRADES ELS DIES 5 I 19 
DE SETEMBRE I 3 I 10 D’OCTUBRE DE 2017  
 
Es dóna compte de les actes de Consell de Govern números 15, 16 i 17 
corresponents a les sessions celebrades en dates 5 i 9 de setembre i 17 
d’octubre de 2017. 
 
El Ple en queda assabentat. 
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19.- MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
No n’hi ha. 
 
20.- PRECS I PREGUNTES 
 
El senyor Roger Bosch, del grup d’ERC-AM demana com és que les intervencions del 
grup d’ERC no es traslladen mai a les notes de premsa. 
 
El president contesta que no donen mai instruccions de com fer les notes de premsa. En 
altres notes de premsa sí que hi consta. Intentarem que s’esmeni perquè no és aquesta la 
voluntat. Quan acaba el ple es redacta la nota de premsa i ell se’n va i no dóna mai 
instruccions al respecte. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a 
secretària, estenc aquesta acta. 
 
 
La secretària accidental,       Vist i plau 

El president, 
 
 
 
 

Marta Arxé i Llagostera                 Joan Manso i Bosoms 
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