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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 02/2016 
 
 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts 19 de gener de 2016 
Hora d’inici: 19.10 hores 
Hora d’acabament: 19.30 hores 
Règim de sessió: Ordinària 
 
 
Assistents: President: • Sr. Joan Manso i Bosoms 
   
 Vicepresidents: • Sr. Eudald Picas i Mitjavila 
  • Miquel Rovira i Comas 
  • Sra. Immaculada Constans i Ruiz 
  • Sr. Josep Coma i Guitart 
   
 Consellers (amb veu i sense vot): • Sr. Joan Albamonte i Ventayol 
  • Sra. Mònica Bonsoms i Pastoret 
  • Sr. Josep Estragués i Bonada 
  • Sra. Dolors Cambras i Saqués 
  • Sr. Jordi Caparrós i Marcé 
  • Sr. Luis López i Lafuente 
   
 Gerent: • Sr. Albert Puigvert i Tuneu 
   
 Secretària accidental: • Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   
Excusa la seva absència: • Sr. Enric Gràcia i Barba 
 
 
L’objecte de la reunió és celebrar la sessió ordinària del Consell de Govern i tractar 
els assumptes de l’ordre del dia següent: 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Proposta de denúncia del conveni de col· laboració entre la Fundació Privada 

Hospital de Campdevànol i el Consell Comarcal del Ripollès per a la prestació 
del servei de Secretaria del Patronat. 

3. Proposta d'incoació del procediment de resolució del contracte del servei de 
manteniment i assistència dels sistemes informàtics del Consell Comarcal del 
Ripollès i del Consorci Servei de Recaptació (seu a Ripoll). 

4. Aprovació de factures i certificacions d’obres: 
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4.1. Ratificar decret d’aprovació de factures de 23 de desembre de 2015. 
4.2. Ratificar decret d’aprovació de factures de 31 de desembre de 2015. 

5. Mocions d’urgència: 
Control de l’Acció de Govern 

 
6. Donar compte dels decrets de Presidència. 
7. Donar compte de les resolucions de Gerència. 
8. Precs i preguntes. 
 
El president obre la sessió i es tracten els punts de l'ordre del dia. 
 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’acorda per unanimitat dels membres assistents, aprovar l'acta de la sessió 
ordinària del dia 4 de gener de 2016, sense cap esmena. 
 
 
2. PROPOSTA DE DENÚNCIA DEL CONVENI DE COL·LABORACI Ó 
ENTRE LA FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL I  EL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A LA PRESTACIÓ DE L 
SERVEI DE SECRETARIA DEL PATRONAT  
 
Per acord del Consell de Govern de data 1 de juliol de 2013, es va aprovar el 
contingut del Conveni de col· laboració entre la Fundació Privada Hospital de 
Campdevànol i el Consell Comarcal del Ripollès per a la prestació del servei de 
Secretaria del Patronat d'aquella institució. 
 
De conformitat amb l'Acord primer del conveni, el Consell Comarcal, en l'àmbit de 
la cooperació tècnica de serveis que li compet, havia de prestar, a través de la 
persona que ocupés la Secretaria del Consell Comarcal, el servei de secretaria del 
patronat, d'acord amb les atribucions que els seus estatuts atribueixen a aquesta 
figura. 
 
L'impuls que s'està donant als serveis comarcals i una reestructuració de la plantilla 
del Consell Comarcal, provoquen una acumulació de feina en la persona de la 
Secretària de la corporació, que fan inviable continuar prestant el servei de 
Secretaria del Patronat. 
 
L'acord tercer del Conveni subscrit determina que serà vigent fins que alguna de les 
parts el denunciï o per acord mutu de les parts. 
 
D’acord amb l’esmentat, el Consell de Govern per unanimitat dels membres 
assistents acorda: 
 
Primer. Denunciar el conveni de col· laboració subscrit en data 2 de juliol de 2013 
entre la Fundació Privada Hospital de Campdevànol i el Consell Comarcal del 
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Ripollès per a la prestació del servei de Secretaria del Patronat de la Fundació 
Privada Hospital de Campdevànol i deixar-lo sense efecte. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a la Fundació Privada Hospital de Campdevànol, 
per a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar compte d'aquest acord a la Intervenció. 
 
 
3. PROPOSTA D'INCOACIÓ DEL PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ  DEL 
CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT I ASSISTÈNCIA D ELS 
SISTEMES INFORMÀTICS DEL CONSELL COMARCAL DEL 
RIPOLLÈS I DEL CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ (SEU A  
RIPOLL) 
 
Antecedents de fet: 
 
1.- En data 3 de juny de 2013 es va subscriure el contracte del servei de 
manteniment i assistència dels sistemes informàtics del Consell Comarcal del 
Ripollès i del Consorci Servei de Recaptació (seu a Ripoll). El pacte quart del 
contracte estableix que el termini és pel termini de dos anys comptats des de la 
formalització del contracte, prorrogables per períodes anuals fins a un màxim de 4 
anys. El termini constitueix una obligació essencial del contracte. 
 
2.- En data 4 de gener de 2016 s'ha tingut accés a la Interlocutòria del Jutjat 
Mercantil 1 de Girona -dictada en data 21 de desembre de 2015 en el procediment 
concursal 1191/2015 i notificada en data 29 de desembre-, per la qual es declara a 
la Fundaciö Televall en situació de concurs voluntari. 
 
Fonaments de Dret:  
 
I.- L'article 223.b) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei de contractes del Sector Públic (TRLCSP), preveu 
la declaració de concurs com una causa de resolució del contracte. 
 
II.  L'article 224.2 del TRLCSP estableix que l'obertura de la fase de liquidació en 
el cas del concurs donarà sempre lloc a la resolució del contracte. 
 
En la resta dels casos, con en el que ens ocupa, en què s'ha declarat el concurs, però 
no s'ha obert la fase de liquidació, la resolució es podrà instar per aquella part a la 
que no li sigui imputable la circumstància que ha donat lloc al concurs. 
 
L'apartat 5 de l'article 224 especifica que en el cas del concurs i mentre no s'hagi 
produït l'obertura de la fase de liquidació, l'Administració potestativament 
continuarà el contracte, si el contractista presta les garanties suficients, a judici 
d'aquella, per a la seva execució. 
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En el cas que ens ocupa, la Fundació Televall no presta garanties suficients de la 
continuïtat de la prestació d'un servei imprescindible per al bon funcionament 
d'aquesta corporació, com ho constata el fet que el seu personal fa més de 3 mesos 
que no cobra el seu sou. 
 
III.-  D'acord amb allò que estableix l'article 100 c) del TRLCSP, la garantia 
dipositada respon de la confiscació que es pot decretar en els casos de resolució del 
contracte, d'acord amb el que estigui establert en el contracte o en el TRLCSP. 
 
Així mateix, l'apartat 4 de l'article 225 del TRLCSP estableix que en tot cas l'acord 
de resolució haurà de contenir pronunciament exprés sobre la procedència o no  de 
la pèrdua, devolució o cancel· lació de la garantia que s'hagi constituït. No obstant 
això, la resolució del contracte per concurs del contractista només comportarà la 
pèrdua de la garantia en cas que el concurs es qualifiqui com a culpable. 
 
IV.  Els articles 211 del TRLCSP i 109 a) del Reial Decret 1098/2001, de 12 
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, disposen que en els procediments que s'instrueixin per 
a la interpretació, modificació i resolució del contracte ha de donar-se audiència al 
contractista. 
 
V. L’òrgan competent per aprovar la resolució és el Consell de Govern per 
delegació del Ple en sessió celebrada en data de 8 de setembre de 2015 i publicat al 
BOP de Girona núm. 186, de data 25 de setembre de 2015. 
 
Vist l'informe jurídic emès a l'efecte. 
 
D’acord amb l’esmentat, el Consell de Govern per unanimitat dels membres 
assistents acorda: 
 
Primer. Iniciar el procediment de resolució del contracte del servei de manteniment 
i assistència dels sistemes informàtics del Consell Comarcal del Ripollès i del 
Consorci Servei de Recaptació (seu a Ripoll), subscrit en data 3 de juny de 2013 
amb la Fundació Televall, per haver estat declarada aquesta entitat en concurs 
voluntari, per la Interlocutòria del Jutjat Mercantil 1 de Girona, dictada en el 
procediment concursal 1191/2015, en data 21 de desembre de 2015 i notificada en 
data 29 de desembre. 
 
Segon. Atorgar a la Fundació Televall un període de 10 dies naturals, a comptar a 
partir de l’endemà de la notificació d’aquest acord, per examinar l'expedient i 
formular les al· legacions que estimi pertinents. 
 
Tercer. Incautar provisionalment la garantia definitiva prestada per la Fundació 
Televall, tot i que la resolució definitiva del contracte només comportarà la pèrdua 
de la garantia, en cas que el concurs es qualifiqués com a culpable.  
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Quart. Comunicar aquest acord a la Intervenció i a l'Àrea de Cooperació municipal, 
Relacions institucionals i transfrontereres, Modernització de l'Administració i 
Innovació Territorial, així com al Consorci Servei Recaptació Cerdanya Ripollès. 
 
 
4. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
4.1. RATIFICAR DECRET D’APROVACIÓ DE FACTURES DE 23  DE 
DESEMBRE DE 2015 
 
Vist el Decret de Presidència de data 23 de desembre de 2015 d’aprovació de la 
relació de despeses, i atès que han estat degudament conformades pels responsables 
de cada àrea i fiscalitzades favorablement per la Intervenció del Consell; 
 
Vist que l'acord del plenari del Consell Comarcal, adoptat en la sessió de 8 de 
setembre de 2015 (BOP núm. 186 de 25-09-2015), conjuntament amb el Decret de 
Presidència de data 3 de setembre de 2015 (BOP núm. 186 de 25-09-2015), va 
delegar al Consell de Govern la competència per autoritzar, disposar i reconèixer 
obligacions que esdevinguin de contractacions d’import superior a 50.000 euros, 
IVA inclòs, 
 
D’acord amb l’esmentat, el Consell de Govern per unanimitat dels membres 
assistents acorda: 
 
Primer. Ratificar el decret de Presidència de data 23 de desembre de 2015 sobre 
l’autorització, la disposició i/o el reconeixement de les despeses que es detallen tot 
seguit, amb càrrec a les diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses 
del pressupost vigent: 
 

Proveïdor Concepte Indicador Import Euros 
(IVA inclòs) 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
1-7.12.15 

ADO 1.824,13 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA 
–TEISA 

Transport demanda Vall de 
Camprodon, mes novembre 

ADO 660,51 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA 
–TEISA 

Reforç transport demanda 
Ripoll-Camprodon, mes de 
novembre 

ADO 4.867,50 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA 
–TEISA 

Transport demanda Vallfogona, 
mes de novembre 

ADO 480,18 

CONSORCI GESTIÓ 
RESIDUS URBANS  
CC OSONA 

Cànon/taxa abocament Orís, mes 
de novembre 

ADO 33.422,40 
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Proveïdor Concepte Indicador Import Euros 
(IVA inclòs) 

VIGFA RESIDUS, SL 
Recollida selectiva mes de 
novembre 

ADO 22.327,78 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida poda novembre Ribes ADO 437,27 

VIGFA RESIDUS, SL 
Recollida RSU, mes de 
novembre 

ADO 117.351,15 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Planoles, 
mes de novembre 

ADO 995,61 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Ribes 
Freser, mes de novembre 

ADO 13.445,23 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Núria, mes 
de novembre 

ADO 2.675,31 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Ripoll, mes 
de novembre 

ADO 42.815,10 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Toses, mes 
de novembre 

ADO 577,50 

CADAGUA 
Manteniment EDAR 
Camprodon,  mes de novembre 

ADO 8.412,73 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Sant Joan, 
mes de novembre 

ADO 8.890,81 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Setcases, 
mes de novembre 

ADO 706,20 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Sant Pau,  
mes de novembre 

ADO 3.697,23 

HOSTELERIA DE 
SERVICIOS 
COLECTIVOS, SA 

Menjador escolar Mare de Déu 
de Núria, mes de novembre  

ADO 4.806,18 

HOSTELERIA DE 
SERVICIOS 
COLECTIVOS, SA 

Monitoratge Mare de Déu de 
Núria, mes de novembre 

ADO 2.338,15 

CREU ROJA RIPOLL TEC L-19, mes de novembre O 1.982,44 

LIMPIEZAS DEYSE, 
SL 

Neteja CCR mes de novembre O 2.209,19 

FUNDACIÓ 
TELEVALL 

Manteniment sistemes 
informàtics, mes d’octubre 

O 3.171,20 

FUNDACIÓ 
TELEVALL 

Manteniment sistemes 
informàtics, mes de novembre 

O 3.171,20 

 
Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a 
l’efecte corresponent. 
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4.2. RATIFICAR DECRET D’APROVACIÓ DE FACTURES DE 31  DE 
DESEMBRE DE 2015 
 
Vist el Decret de Presidència de data 31 de desembre de 2015 d’aprovació de la 
relació de despeses, i atès que han estat degudament conformades pels responsables 
de cada àrea i fiscalitzades favorablement per la Intervenció del Consell; 
 
Vist que l'acord del plenari del Consell Comarcal, adoptat en la sessió de 8 de 
setembre de 2015 (BOP núm. 186 de 25-09-2015), conjuntament amb el Decret de 
Presidència de data 3 de setembre de 2015 (BOP núm. 186 de 25-09-2015), va 
delegar al Consell de Govern la competència per autoritzar, disposar i reconèixer 
obligacions que esdevinguin de contractacions d’import superior a 50.000 euros, 
IVA inclòs, 
 
D’acord amb l’esmentat, el Consell de Govern per unanimitat dels membres 
assistents acorda: 
 
Primer. Ratificar el decret de Presidència de data 31 de desembre de 2015 sobre 
l’autorització, la disposició i/o el reconeixement de les despeses que es detallen tot 
seguit, amb càrrec a les diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses 
del pressupost vigent: 
 

Proveïdor Concepte Indicador Import Euros 
(IVA inclòs) 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
15-21.1215 

ADO 1.849,54 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
14.12.15 

ADO 883,96 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA 
–TEISA 

TEC L-3, mes de desembre ADO 4.993,07 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA 
–TEISA– 

TEC L-1, mes de desembre ADO 4.210,23 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA 
–TEISA 

TEC L-5, mes de desembre ADO 2.581,24 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA 
–TEISA 

TEC L-9, mes de desembre ADO 3.340,94 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA 
–TEISA 

TEC L-8, mes de desembre ADO 4.391,37 
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Proveïdor Concepte Indicador Import Euros 
(IVA inclòs) 

CONSORCI GESTIÓ 
RESIDUS URBANS  
CC OSONA 

Cànon/taxa abocament Orís, mes 
de desembre 

ADO 17.929,02 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA 
–TEISA 

TEC L-7, mes de desembre O 1.938,78 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA 
–TEISA– 

TEC L-2, mes de desembre O 5.293,37 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA 
–TEISA 

TEC L-17, mes de desembre O 2.785,10 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA 
–TEISA 

TEC L-17, mes de novembre O 2.785,10 

 
Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a 
l’efecte corresponent. 
 
 
5. MOCIONS D’URGÈNCIA. 
 
No se'n presenten. 
 
 

CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN 
 
6. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
Es dóna compte dels Decrets dictats per la Presidència que es detallen a 
continuació: 
 
Decret de 16.12.2015: Modificar les quanties dels ajuts de menjador dels alumnes que es 

relacionen. 
Decret de 16.12.2015  Aprovar el pagament de la certificació núm. 2 de l'obra 2010/802, 

inclosa al PUOSC, titulada "Acabats necessaris per a la posada en 
servei de la sala polivalent", de l'Ajuntament de Les Llosses, per un 
import de 20.005,69 €. 

Decret de 16.12.2015 Aprovar el pagament de la certificació núm. 3 de l'obra 2010/802, 
inclosa al PUOSC, titulada "Acabats necessaris per a la posada en 
servei de la sala polivalent", de l'Ajuntament de Les Llosses, per un 
import de 21.483,35 €. 

Decret de 22.12.2015  Aprovar provisionalment la llista d’aspirants admesos i exclosos, per 
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participar en el procés de selecció de dos professors de música de 
l’Escola Comarcal de Música. 

Decret de 23.12.2015 Prorrogar la contractació de la dinamitzadora juvenil, per portar a 
terme l’actuació “Suport a les Oficines Joves” fins a 31 de desembre 
de 2016. 

Decret de 04.01.2016 Adhesió al servei del portal de la transparència del Consorci de 
l’Administració Oberta de Catalunya i Registre Públic de Contractes 
de la Generalitat de Catalunya. 

Decret de 11.01.2016 Aprovar definitivament la llista d’aspirants admesos i exclosos, per 
participar en el procés de selecció de dos professors de música de 
l’Escola Comarcal de Música. 

Decret de 12.01.2016 Contracte menor de serveis per al manteniment de la llicència del 
programa de gestió de nòmines i suport telemàtic del Consell 
Comarcal del Ripollès, any 2016. 

Decret de 12.01.2016 Contracte menor de serveis per al manteniment del sistema de 
seguretat, detecció de robatori, incendi, control d’accessos i 
connexió a central receptora d’alarmes de l’edifici del Consell 
Comarcal del Ripollès, any 2016. 

Decret de 14.01.2016 Provisió del president del Consell d’Alcaldes de nomenament de la 
vicepresidenta d’aquest òrgan. 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
El president comenta succintament la llista de decrets, per si algú té algun dubte. 
 
 
7. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
 
Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen a 
continuació: 
 
Resolució de 15.12.2015 Aprovar l'expedient número 23/2015 de generació de crèdits 

per ingressos en la forma i contingut que es detalla. 
Resolució de 16.12.2015 Atorgar el permís per a la utilització del servei de neteja de 

clavegueram a l’Ajuntament de Ribes de Freser per a la neteja 
del clavegueram de l’escola Joan Triadú. 

Resolució de 16.12.2015 Aprovar la liquidació per a l'Ajuntament de Ribes de Freser, 
per la utilització del servei de camió cisterna per a la neteja 
del clavegueram de l’escola Joan Triadú. 

Resolució de 16.12.2015 Atorgar el permís per a la utilització del servei de neteja de 
clavegueram a l’Ajuntament de Ripoll per a la neteja del 
clavegueram de l’escola Ramon Suriñach i del Refugi 
d’Animals. 

Resolució de 16.12.2015 Aprovar la liquidació per a l'Ajuntament de Ripoll, per la 
utilització del servei de camió cisterna per a la neteja del 
clavegueram de l’escola Ramon Suriñach i al Refugi 
d’Animals. 

Resolució de 16.12. 2015 Atorgar el permís per a la utilització del servei de neteja de 
clavegueram a l’Ajuntament de Campdevànol per a la neteja 
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del clavegueram del pavelló municipal. 
Resolució de 16.12. 2015 Aprovar la liquidació per a l'Ajuntament de Campdevànol, per 

la utilització del servei de camió cisterna per a la neteja del 
clavegueram del pavelló municipal. 

Resolució de 17.12. 2015 Atorgar a l’empresa Ripoll Pan, del municipi de Ripoll el 
permís per a la utilització del servei de neteja de clavegueram 
i aprovar la liquidació. 

Resolució de 18.12. 2015 Aprovar el nou detall, des del dia 8 de gener de 2016, de 
l’execució de la Ruta 15 Campelles-Ribes, referent a les 
parades, horaris i alumnes a transportar, per al curs 2016-
2016. 

Resolució de 22.12. 2015 Comunicar al Consorci Ripollès Desenvolupament que 
ingressi a la Tresoreria del Consell Comarcal del Ripollès la 
quantitat corresponent a la suma de les dietes i locomocions 
realitzades fins el dia 13 d’octubre de 2015. 

Resolució de 28.12. 2015 Atorgar al Refugi Coma de Vaca, del municipi de Queralbs el 
permís per a la utilització del servei de neteja de clavegueram 
i aprovar la liquidació. 

Resolució de 28.12. 2015 Atorgar a la Comunitat de Propietaris de la Comunitat Roca 
Figuera, del municipi de Ripoll el permís per a la utilització 
del servei de neteja de clavegueram i aprovar la liquidació. 

Resolució de 28.12. 2015 Atorgar a l’empresa Turisme Rural Mas Merolla, del municipi 
de Gombrèn el permís per a la utilització del servei de neteja 
de clavegueram i aprovar la liquidació. 

Resolució de 28.12. 2015 Atorgar al senyor Joaquín hernández Corral, el permís per a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram del C. Estació, 
1 del municipi de Campdevànol i aprovar la liquidació. 

Resolució de 28.12. 2015 Atorgar al Mas La Casanova SC, del municipi de Queralbs el 
permís per a la utilització del servei de neteja de clavegueram 
i aprovar la liquidació. 

Resolució de 29.12. 2015 Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües residual de 
l’empresa Estany Automoció, SL a la EDAR de Ripoll-
Campdevànol. 

Resolució de 29.12. 2015 Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües residual de 
l’empresa Giro GH, SA a la EDAR de Ripoll-Campdevànol. 

Resolució de 29.12. 2015 Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües residual de 
l’empresa Foodmatic, SL a la EDAR de Ripoll-Campdevànol. 

Resolució de 30.12. 2015 Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües residual de 
l’empresa Embotits Lapedra, SL, a la EDAR de Ripoll-
Campdevànol. 

Resolució de 12.01. 2016 Aprovar el nou detall, de l’execució de la Ruta 18 EE Vall del 
Freser, referent a les parades, horaris i alumnes a transportar, 
per al curs 2016-2016. 

Resolució de 12.01. 2016 Aprovar el nou detall, de l’execució de la Ruta 16 Pardines-
Ribes, referent a les parades, horaris i alumnes a transportar, 
per al curs 2016-2016. 
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El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
8. PRECS I PREGUNTES 
 
El president informa del següent: 
 

- Properament s’iniciarà l’expedient de contractació del servei de 
comunicació i premsa tant escrita, com de televisió i ràdio. S’estan redactant 
els plecs. 

 
- S'està finalitzant la preparació del Pla estratègic de subvencions per al 2016 

i s'ha començat a treballar en les bases per  a la convocatòria de subvencions 
per a l’any 2016. 

 
- En relació a la contractació administrativa de la recollida i tractament de 

residus, informa que hi haurà un Consell d’Alcaldes extraordinari on 
s’aprovarà les propostes de servei a prestar als ajuntaments d'acord amb les 
seves sol· licituds i, a partir d’aquí, s’iniciarà la redacció dels plecs. 

 
- En l’última sessió de Consell d’Alcaldes es va elegir al senyor Eudald Picas 

com a president del Consell d’Alcaldes. El senyor Picas ha nomenat la 
senyora Dolors Cambras com a vicepresidenta del Consell d’Alcaldes. El 
president del Consell Comarcal es posa a la seva disposició per tot allò que 
puguin necessitar. 

 
- El proper divendres, dia 22 de gener, tindrà lloc a la Casa de la Generalitat 

de Perpinyà, la inauguració de l'exposició "La Portalada del Monestir de 
Ripoll”. 

 
- Hi haurà una sèrie de jornades bilaterals amb diferents presidents de 

consells comarcals i la primera que hi ha prevista és amb el president del 
Consell Comarcal del Berguedà, en la qual es parlarà fonamentalment  
d'infraestructures. 

 
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 

 


