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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 03/2016 
 
 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts 2 de febrer 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 
  • 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. 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: • Miquel Rovira i Comas 
 
 
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. Aprovació del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del 
Ripollès per a la millora de la xarxa de transport públic de viatgers per carretera 
de la comarcal del Ripollès. 

3. Aprovació de factures i certificacions d’obres: 
3.1. Ratificar l’aprovació de factures. 

4. Mocions d’urgència: 
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Control de l’Acció de Govern 
 
5. Donar compte dels decrets de Presidència. 
6. Donar compte de les resolucions de Gerència. 
7. 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 19 de gener de 2016, sense cap esmena. 
 
 
2. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA  
GENERALITAT DE CATALUNYA  I EL CONSELL COMARCAL DEL  
RIPOLLÈS PER A LA MILLORA DELS SERVEIS DE TRANSPORT  DE 
VIATGERS DEL RIPOLLÈS 
 
Vista la minuta del conveni de col· laboració entre el Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Ripollès per 
a la millora dels serveis de transport de viatgers del Ripollès; 
 
Vist l'informe d'Intervenció que consta a l’expedient; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell 
Comarcal en sessió celebrada en data 8 de setembre de 2015, en matèria 
d’aprovació de convenis de col· laboració i cooperació amb altres administracions i 
entitats, 
 
D’acord amb l’esmentat, el Consell de Govern per unanimitat dels membres 
assistents, acorda: 
 
Primer. Aprovar  el conveni a subscriure amb el Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per a la millora dels serveis de 
transport de viatgers del Ripolles, el qual és del contingut literal següent:  
 
“Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya i el Consell Comarcal del Ripollès per a la millora de la xarxa de transport públic de viatgers 
per carretera de la comarca del Ripollès 
 
Barcelona, xxxxxxxxxxxx de 2016 
 
REUNITS 
 
D'una banda, el Sr. XXXXXXXXXXX, que actua en nom i representació del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en la seva qualitat de director general 
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de Transports i Mobilitat segons nomenament de data xxxxxxxxxxxx i en virtut de les atribucions que li 
confereix la resolució d'autorització de signatura del conseller de Territori i Sostenibilitat de 
xxxxxxxxxx, d’acord amb el que determina l’article 11 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
I, d'altra, el Sr.  Joan Manso Bosoms, que actua en nom i representació del Consell Comarcal del 
Ripollès, en la seva qualitat de president segons nomenament de data 15 de juliol de 2015 i en virtut de 
les atribucions que li confereix l’article 13.1 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. 
 
Les parts, que es reconeixen la capacitat legal suficient i necessària i la representació per a signar aquest 
Conveni, a tal efecte 
  
EXPOSEN 
 
I. L’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, fixa a 
l’article 169 la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya sobre els transports terrestres de 
viatgers per carretera que transcorrin íntegrament dins el territori de Catalunya. 
 
II. A la Llei 2/1983, de 9 de març, d’alta muntanya, es fixa com a un dels seus objectius la creació i 
millora de la xarxa d’infraestructures i equipaments per garantir que el nivell de serveis oferts a la 
població de muntanya sigui igual al de la resta de Catalunya. 
 
Concretament, per tal de donar compliment a aquest objectiu en matèria de transport públic col·lectiu, el 
Departament de Territori i Sostenibilitat ha desenvolupat en els darrers anys una sèrie d'accions a les 
comarques de muntanya, per a la millora de la xarxa de transport públic de viatgers tendents a compensar 
els desequilibris econòmics i socials entre les diverses comarques i zones de muntanya. 
 
III. Les accions referides han tingut com objecte atendre les necessitats de transport dels habitants de les 
poblacions d’alta muntanya, per tal de facilitar el seu accés als diferents equipaments públics de la seva 
comarca i millorar d’aquesta manera el nivell de serveis ofert. Les rutes que es presten com a 
conseqüència d’aquestes actuacions tenen un alt grau d’especificitat ateses les característiques 
d’orografia complicada, climatologia adversa i baixa densitat de població de les àrees afectades, de tal 
manera que el mecanisme escollit per a la seva execució preveu la participació dels respectius consells 
comarcals, ateses les característiques de proximitat i coneixement de la realitat del territori afectat de què 
gaudeixen aquestes entitats, la qual cosa, a la seva vegada, permet obtenir la informació més fidedigna pel 
que fa a les rutes de transport que resulta necessari portar a terme per cobrir les necessitats de la 
població afectada.  Aquesta participació dels consells comarcals es concreta en la gestió i seguiment dels 
serveis de transport de què es tracta, previ encàrrec de gestió del Departament de Territori i Sostenibilitat 
que s’instrumentalitza en el conveni corresponent. 
 
IV. Amb aquesta finalitat, el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Consell Comarcal del Ripollès 
han dut a terme, d'ençà de l'any 1991, un seguit d'actuacions per a la millora de la xarxa de transport 
públic de viatgers per carretera en aquesta comarca que han estat finançades pel Departament de 
Territori i Sostenibilitat. 
 
V.  En aquest sentit, en exercicis anteriors es van formalitzar els respectius convenis entre el 
Departament de Territori i Sostenibilitat i el Consell Comarcal del Ripollès, en què es concreta el règim 
de gestió i el finançament d’aquestes actuacions. 
 
VI. La positiva experiència obtinguda amb l’execució de les actuacions de millora de la xarxa de 
transports públics de la comarca del Ripollès aconsella el seu manteniment i potenciació durant l’any 
2016, per a la qual cosa les parts consideren adient la formalització d’un nou conveni en què es fixi el 
règim de col·laboració institucional per garantir que les actuacions a desenvolupar es duguin a terme amb 
uns nivells òptims de celeritat i amb la màxima economia dels mitjans a emprar. 
 
D’acord amb el que s'ha exposat, les parts intervinents  
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ACORDEN 
 
Primer.- Objecte 
 
Aquest Conveni té com a objectiu definir les actuacions de les parts signants en la gestió i el finançament 
de les mesures de millora de la xarxa de transport públic de viatgers per carretera introduïdes a la 
comarca del Ripollès durant l’any 2016, que es concreten en la prestació dels serveis de transport que es 
detallen  a continuació: 
 

- Servei de reforç transport públic  a nuclis de la  Vall de Ribes 
 - Servei prolongació transport públic Setcases - Camprodon 
 - Servei de reforç Vallfogona – Ripoll 
 - Servei Sant Joan de les Abadesses - Ogassa  
 - Servei prolongació transport públic  Camprodon - Molló 
- Servei nocturn  ocasional  del Ripollès 
- Servei de reforç regular Ribes - Ripoll 

 
Segon.- Actuacions i compromisos de les parts 
 
1. El Departament de Territori i Sostenibilitat encarrega al Consell Comarcal del Ripollès les tasques de 
gestió, control i seguiment dels serveis de transport descrits en aquest Conveni que inclouen el seguiment 
de les seves incidències i atenció als usuaris i la seva promoció entre els veïns de la comarca. 
2. El Consell Comarcal del Ripollès vetllarà per la prestació correcta dels serveis de transport de viatgers 
previstos en aquest Conveni, en tot cas, mitjançant empreses de transport que compleixin els requisits 
exigits per la normativa vigent i disposin dels elements tècnics i materials per a garantir la seva correcta 
prestació.  
 
Amb aquesta finalitat, es procurarà que la tipologia del vehicle a utilitzar es correspongui amb la 
necessària per donar cobertura a la demanda potencial de persones usuàries. 
 
Així mateix, es potenciarà l’ús de vehicles adaptats per dur a terme els serveis de transport establert en 
aquest Conveni, per tal de garantir de manera suficient del dret a la mobilitat de les persones amb 
mobilitat reduïda.  
 
El Consell Comarcal del Ripollès haurà de trametre trimestralment al Servei Territorial de Transports de 
Girona un resum estadístic detallat per mesos per cadascun dels serveis de transport establerts en aquest 
Conveni, amb la determinació del nombre de viatgers transportats i el nombre d'expedicions simples que 
s'han prestat amb ocupació, amb  la finalitat de disposar dels elements necessaris per valorar el nivell de 
prestació dels serveis de transport i per tant de la consecució dels objectius de millora dels serveis objecte 
del conveni. 
 
3. El Departament de Territori i Sostenibilitat mitjançant la Direcció General de Transports i Mobilitat 
autoritzarà, si escau, segons el que preveu la normativa reguladora dels transports públics de viatgers per 
carretera, la prestació dels  serveis de transport especificats en aquest Conveni. En aquest sentit, en  tot 
cas l'establiment o la supressió de serveis inclosos dins de l'àmbit d’aquest Conveni restarà condicionada 
a l’obtenció de la corresponent autorització de la Direcció General de Transports i Mobilitat per a la 
prestació d’aquests serveis, d’acord amb el que estableix la normativa reguladora dels transports de 
viatgers per carretera. 
 
4. A l'hora de valorar si escau l'establiment efectiu  dels serveis, la Direcció General de Transports i 
Mobilitat valorarà la demanda potencial de persones usuàries existent a fi i efecte que les despeses de 
prestació del servei no siguin desproporcionades. 
 
Tercer.-  Modificació dels serveis de transport 
 
La incorporació de nous serveis de transport o la supressió dels previstos en el pacte anterior serà 
efectuada per acord de les parts sempre que sigui pertinent per millorar el nivell d'atenció de les 
necessitats de desplaçament del públic usuari i que les despeses derivades de la seva prestació no siguin 
desproporcionades. 
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Quart .- Condicions de prestació dels serveis 
 
Els serveis de transport que són l’objecte d'aquest Conveni s'hauran de realitzar en els termes que es 
determinin en les autoritzacions a atorgar per la Direcció General de Transports i Mobilitat. 
 
En el supòsit que durant la vigència d'aquest Conveni sigui necessària la modificació de les condicions de 
prestació dels serveis especialment pel que fa al nombre d’expedicions, el calendari, els horaris i les 
tarifes d’aplicació, la modificació esmentada haurà de ser sotmesa a l’aprovació del Servei Territorial de 
Transports de Girona. segons el que preveu la normativa reguladora dels transports de viatgers per 
carretera. 
Els vehicles emprats per a la prestació dels serveis descrits en aquest Conveni hauran d'anar degudament 
identificats d’acord amb els requeriments d'imatge dels transports públics de Catalunya, en els termes 
establerts per la Direcció General de Transports i Mobilitat. 
 
Cinquè.- Finançament de les actuacions 
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat es farà càrrec dels costos de l’execució  de l’encàrrec efectuat 
al Consell Comarcal del Ripollès ,i en especial, del dèficit derivat de l’explotació dels serveis de transport 
descrits en aquest Conveni d’acord amb el règim de finançament previst en les clàusules següents. 
 
El Consell Comarcal del Ripollès abonarà a les empreses que presten el servei les factures corresponents 
a la realització dels serveis de transport de viatgers per carretera previstos en aquest Conveni amb càrrec 
a la partida pressupostària .........................del seu pressupost, sens perjudici del que es disposa en el 
paràgraf següent. 
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat abonarà al Consell Comarcal del Ripollès, si escau, les 
quanties que corresponguin per atendre les despeses derivades de l’execució de l’encàrrec de gestió, fins 
a un import de 233.400,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària D/460000100/5230/0000 del 
centre gestor PO07 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2016. 
 
Sisè.- Règim de liquidació 
 
Per contribuir a les despeses derivades de l'execució d'aquest conveni, el Departament de Territori i 
Sostenibilitat ha de compensar al Consell Comarcal del Ripollès l'import previst a la clàusula cinquena i 
aquest s'obliga a executar el pressupost d'acord amb els conceptes de despesa en aquest establerts. Així 
mateix, el Consell Comarcal del Ripollès ha de justificar l'actuació efectuada en la forma, terminis i 
condicions que preveu aquesta clàusula i trametre a la Generalitat de Catalunya, juntament amb aquesta 
documentació, l'escrit de proposta de pagament sol·licitant l'abonament de l'import corresponent, perquè 
aquesta en el termini màxim de dos mesos reconegui l'obligació. 
 
L'abonament al Consell Comarcal del Ripollès de les quanties corresponents a les despeses derivades de 
l’execució de l’encàrrec de gestió previst en aquest Conveni es durà a terme mitjançant pagaments a 
compte per un import d’un terç de la quantitat inicialment prevista per períodes quadrimestrals.  
 
Transcorreguts quatre mesos des de la data de finalització de cada període quadrimestral sense que 
s’hagi efectuat el pagament a compte, el Consell Comarcal podrà comunicar-ho a l’Administració 
General de l’Estat, als efectes d’allò previst a l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases de Règim Local. 
 
La liquidació definitiva de l’anualitat i la regularització de l’exercici tindrà lloc durant el primer trimestre 
de l’any següent, als quals efectes el Consell Comarcal haurà de presentar la documentació justificativa 
abans de cada 31 de gener. 
 
Als efectes de la regularització de cada exercici anual, el Consell Comarcal haurà de presentar davant del 
Servei Territorial de Transports corresponent una breu memòria explicativa del desenvolupament de 
l’encàrrec de gestió i en especial de l’explotació dels serveis en la qual es detallin els ingressos obtinguts 
en concepte de bitllets i, si escau, la resta de despeses de gestió i promoció efectuades i la resta de 
despeses imputables al encàrrec de gestió. 
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Una vegada analitzada la documentació presentada pel Consell Comarcal del Ripollès, la Direcció 
General de Transports i Mobilitat determinarà quin ha estat el cost de les activitats objecte d’encàrrec  
que escau finançar en els termes previstos en el pacte cinquè d'aquest Conveni, i notificarà al Consell 
Comarcal la seva conformitat o discrepància amb la documentació tramesa en el termini màxim d’un mes 
des de la data de la seva presentació. Per al càlcul de les despeses de la prestació es tindrà en compte, a 
més de la documentació presentada pel Consell Comarcal, els costos de prestació dels serveis de transport 
segons el quilometratge realitzat amb ocupació i la tipologia del vehicle a emprar en funció del nombre de 
persones usuàries del servei. 
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat iniciarà les actuacions pertinents per ordenar el pagament, si 
escau, de la quantia corresponent al dèficit en la prestació dels serveis fins al límit establert en el pacte 
cinquè d'aquest Conveni.  
 
Una vegada notificada la conformitat per la Direcció General de Transports i Mobilitat en els termes 
previstos en el conveni, i transcorreguts quatre mesos des d’aquesta data sense que s’hagi efectuat el 
pagament, el Consell Comarcal podrà comunicar-ho a l’Administració General de l’Estat, als efectes 
d’allò previst a l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
No obstant, si en els termes previstos en el conveni, la Direcció General de Transports i Mobilitat 
comunica al Consell Comarcal la seva discrepància amb la documentació tramesa, aquest haurà d’ 
esmenar o rectificar l’error. Rebuda la nova documentació, la Direcció General de Transports i 
Mobilitat en el termini de dos mesos ha de notificar la seva conformitat o disconformitat i si és 
conforme, dins del termini de quatre mesos següents a la notificació, el Departament de Territori i 
Sostenibilitat ha d’efectuar el pagament. Transcorregut aquest darrer termini sense que s’hagi efectuat 
el pagament i previ requeriment en la forma i condicions previstes en el paràgraf anterior el Consell 
Comarcal podrà comunicar-ho a l’Administració General de l’Estat, als efectes d’allò previst a l’article 
57 bis de la citada Llei 7/1985. 
 
No obstant, ambdues parts acorden que el Departament de Territori i Sostenibilitat, abans de finalitzar 
el termini per efectuar cadascun dels pagaments a compte o la liquidació definitiva de l’anualitat, 
d’acord amb l’establert en els apartats anteriors, pot optar per efectuar-lo de forma ajornada o 
fraccionada, el que notificarà fefaentment al Consell Comarcal, fixant la data de pagament o adjuntant 
el calendari de pagaments respectivament. El termini que es fixi en qualsevol dels supòsits, no pot 
superar els dos anys comptadors des de la data de la notificació. En aquests cas, queda en suspens el 
procediment de comunicació previst a l’article 57 bis de la referida Llei 7/1985, llevat que es produeixi 
l’impagament de tres terminis consecutius cas de fraccionament. 
 
Setè.- Vigència 
 
Aquest Conveni serà vigent i produirà efectes des de l’1 de gener de 2016 i  fins a la liquidació de la 
despesa produïda per les actuacions que en constitueixen l'objecte, sens perjudici de la continuïtat 
d'aquestes actuacions en els termes previstos a la clàusula vuitena. 
 
Vuitè.- Pròrroga 
 
La vigència d’aquest Conveni podrà ser prorrogada de forma expressa per períodes anuals successius 
mitjançant la formalització dels documents corresponents.  
 
La part interessada haurà de comunicar per escrit a l’altra part la seva voluntat de prorrogar el 
Conveni amb una antelació mínima d’un mes abans de la finalització del termini de la seva vigència. 
 
Novè.- Extinció 
 
A més de l’expiració del termini de vigència, constitueixen causes d’extinció anticipada d’aquest 
Conveni: 
 
(i) la resolució acordada per mutu acord entre les parts que l’han subscrit; 
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(ii) la resolució unilateral per part de qualsevol de les parts signants i també la resolució per part de 
l’Administració de la Generalitat per motius d’interès públic degudament justificats; 
 
(iii) l’incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions i compromisos contrets en aquest 
Conveni, que facultarà a les parts restants a exigir-ne el compliment efectiu. 
 
Desè.-  Resolució de conflictes 
 
En cas de discrepància o divergència en relació a la interpretació o el compliment dels pactes del 
present conveni, caldrà sotmetre la seva resolució a un eventual acord entre les parts que posi fi al 
conflicte. En cas que no s’arribi a l’acord  esmentat, les parts podran interposar recurs davant la 
jurisdicció contenciosa administrativa, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.” 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat, per a 
l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció, juntament amb una còpia de la minuta 
del conveni, perquè en tingui constància. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura del conveni. 
 
 
3. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
3.1. RATIFICAR EL DECRET D’APROVACIÓ DE FACTURES DE  31 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: 
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Proveïdor Concepte Indicador Import Euros 
(IVA inclòs) 

LIMPIEZAS DEYSE, 
SL 

Neteja CCR mes de desembre ADO 2.209,19 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

TEC L-10, mes de desembre ADO 2.681,64 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

TEC L-13, mes de desembre ADO 2.373,76 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

TEC L-11, mes de desembre ADO 6.629,10 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

TEC L-13, mes de desembre ADO 2.110,30 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

Transport demanda Vall de 
Ribes, mes de desembre 

ADO 246,06 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
28-31.12.15 

ADO 1.758,68 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA 
–TEISA 

Transport demanda Vallfogona, 
mes de desembre 

ADO 238,24 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA 
–TEISA 

Transport demanda Vall de 
Camprodon, mes desembre 

ADO 593,77 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA 
–TEISA 

Reforç transport demanda 
Ripoll-Camprodon, mes de 
desembre 

ADO 2.531,10 

BERNARDINO 
LLONGARRIU 
GUILLAMET 

TEC L-4, mes de desembre ADO 2.196,89 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

Transport demanda Vall de 
Ribes, mes desembre 

ADO 137,52 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Ripoll, mes 
de desembre 

ADO 44.773,42 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Ribes 
Freser, mes de desembre 

ADO 13.549,78 

VIGFA RESIDUS, SL 
Recollida RSU, mes de 
desembre 

ADO 117.351,15 

VIGFA RESIDUS, SL 
Recollida selectiva mes de 
desembre 

ADO 22.327,78 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida poda desembre Ribes ADO 218,64 

VIGFA RESIDUS, SL 
Recollida extraordinària Nadal 
Ripoll 

ADO 2.640,00 

VIGFA RESIDUS, SL 
Recollida extraordinària Nadal 
Sant Joan 

ADO 770,00 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Toses, mes 
de desembre  

ADO 596,75 
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Proveïdor Concepte Indicador Import Euros 
(IVA inclòs) 

CADAGUA 
Regulació de preus manteniment 
2015 

ADO 15.575,29 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Núria, mes 
de desembre 

ADO 2.764,49 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Planoles, 
mes de desembre 

ADO 1.028,80 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Sant Pau,  
mes de desembre 

ADO 3.599,84 

CADAGUA 
Manteniment EDAR 
Camprodon,  mes de desembre 

ADO 8.156,91 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Setcases, 
mes de desembre 

ADO 729,74 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Sant Joan, 
mes de desembre 

ADO 9.131,41 

HOSTELERIA DE 
SERVICIOS 
COLECTIVOS, SA 

Menjador escolar Mare de Déu 
de Núria, mes de desembre  

ADO 4.181,23 

HOSTELERIA DE 
SERVICIOS 
COLECTIVOS, SA 

Monitoratge Mare de Déu de 
Núria, mes de desembre 

ADO 2.338,15 

FUNDACIÓ 
TELEVALL 

Manteniment sistemes 
informàtics, mes de desembre 

O 3.171,20 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

TEC L-14, mes de desembre O 3.561,06 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

TEC L-16, mes de desembre O 3.736,78 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

TEC L-18, mes de desembre O 2.955,49 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

Reforç demanda Ribes-Ripoll, 
mes de desembre 

O 7.933,40 

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

VIGFA RESIDUS, SL 
Recollida Campelles, mes de 
desembre 

ADO 1.320,00 

VIGFA RESIDUS, SL 
Recollida Vilallonga de Ter, mes 
de desembre 

ADO 660,00 

VIGFA RESIDUS, SL Regularització preu CG04.05.15 ADO 19.453,84 

VIGFA RESIDUS, SL Regularització preu CG04.05.15 ADO 15.254,87 

CADAGUA Regularització energia elèctrica ADO 4.492,60 

CADAGUA Regularització fangs ADO 9.048,40 

ECOIMSA Factura de regularització ADO 1.782,59 
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Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a 
l’efecte corresponent. 
 
 
4. MOCIONS D’URGÈNCIA. 
 
No se'n presenten. 
 
 

CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN 
 
5. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
Es dóna compte dels Decrets dictats per la Presidència que es detallen a 
continuació: 
 
Decret de 14.01.2016: Atorgar un complement retributiu segons es detalla als 

treballadors d'aquesta corporació que es relacionen, a abonar en 
una sola vegada en la nòmina del mes de gener d’enguany. 

Decret de 15.01.2016 Imposició de sanció per abocament a col· lector que no 
compleix els paràmetres permesos en el Reglament regulador 
d’aigües residuals de la comarca. 

Decret de 19.01.2016  Donar per favorable la inspecció de posada en funcionament de 
l’alberg de joventut el Negre. 

Decret de 19.01.2016 Concedir ajuts de menjador als alumnes que es relacionen. 
Decret de 19.01.2016 Atorgar un incentiu de productivitat al treballador de la 

corporació que es relaciona. 
Decret de 21.01.2016 Retenció de la part legal de les retribucions al treballador de la 

corporació que es relaciona, d’acord amb la notificació 
d’embargament de salaris. 

Decret de 21.01.2016 Contracte menor de serveis de manteniment i revisió dels 
equips de seguretat i protecció del Consell Comarcal del 
Ripollès i del laboratori, any 2016. 

Decret de 29.01.2016 Ampliar la jornada de treball dels professors de l’Escola 
Comarcal de Música que es relacionen. 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
6. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
 
Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen a 
continuació: 
 
Resolució de 29.10.2015 Aprovar l'expedient número 19/2015 de generació de crèdits 

per ingressos en la forma i contingut que es detalla. 



CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 

C/PROGRÉS, 22 / TELÈFON 972 70 32 11 – FAX 972 70 26 54 – A/e: ccripolles@ripolles.cat / 17500 RIPOLL – NIF: P6700004B 11 

Resolució de 28.12.2015 Aprovar l'expedient número 24/2015 de generació de crèdits 
per ingressos en la forma i contingut que es detalla. 

Resolució de 29.12.2015 Aprovar l'expedient número 25/2015 de generació de crèdits 
per ingressos en la forma i contingut que es detalla. 

Resolució de 31.12.2015 Comunicar al Consorci Ripollès Desenvolupament que 
ingressi a la Tresoreria del Consell Comarcal del el saldo 
resultant de la diferència entre els costos de contractació amb 
dietes i quilometratge de 3 treballadors. 

Resolució de 22.01.2016 Atorgar a la Comunitat de Propietaris del carrer Josep Ma. 
Pellicer 16-18, del municipi de Ripoll el permís per a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram i aprovar la 
liquidació. 

Resolució de 22.01.2016 Atorgar a Villa Conxita del municipi de Ripoll el permís per a 
la utilització del servei de neteja de clavegueram i aprovar la 
liquidació. 

Resolució de 22.01.2016 Atorgar al Mas Can Boixa de Ribes Altes, del municipi de 
Ribes de Freser el permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i aprovar la liquidació 

Resolució de 22.01.2016 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. 

Resolució de 22.01.2016 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. 

Resolució de 25.01.2016 Atorgar a Vallter SA el permís anual d’abocament d’aigües 
residuals amb camió cisterna. 

Resolució de 25.01.2016 Atorgar a Rialb de Queralbs, SL el permís anual d’abocament 
d’aigües residuals amb camió cisterna. 

Resolució de 25.01.2016 Atorgar al Consell Comarcal del Ripollès  el permís anual 
d’abocament d’aigües residuals amb camió cisterna per al 
Refugi d’Animals. 

Resolució de 25.01.2016 Atorgar al Consell Comarcal del Ripollès  el permís anual 
d’abocament d’aigües residuals amb camió cisterna per a 
l’abocador Clausurat Ripollès-3. 

Resolució de 27.01.2016 Atorgar a Comunitat de Propietaris Roca Figuera, s/n, del 
municipi de Ripoll el permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i aprovar la liquidació. 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
8. PRECS I PREGUNTES 
 
El president informa del següent: 
  
- El president informa de com està el tema Born.Cat: El senyor Ticó es va posar en 
contacte amb ell per demanar-li la col· laboració del Consell Comarcal per a la 
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dinamització que es fa al Born per acostar les comarques de Catalunya a l'espai 
Born. Aquesta iniciativa va arrencar el mes passat amb l'Alta Ribagorça, amb 
bastant d'èxit. El president va donar el seu consentiment al projecte, però 
manifestant que érem un Consell petit i amb capacitat econòmica limitada. És per 
això que la nostra col· laboració econòmica serà de 2.000 €. Ferrocarrils de la 
Generalitat hi farà diverses activitats i la Generalitat hi aporta la resta. Es faran 
activitats molt diverses relacionades amb Ferrocarrils, la Portalada, hi haurà un 
mercat de productes agroalimentaris del Ripollès, etc. La jornada se celebrarà el dia 
20 de febrer i prèviament arribarà a tots els consellers la invitació i el programa. 
 
- El president comenta que s'està acabant d'enllestir el Pla Estratègic de 
Subvencions que haurà d'aprovar el Consell de Govern. Amb posterioritat 
s'aprovaran les bases i la convocatòria de subvencions. El president repassa les 
subvencions previstes per cadascuna de les àrees i les comenta. Insisteix en la 
subvenció que s'atorgarà als ajuntaments del fons de cooperació supramunicipal. 
Explica que tots els consells el que han fet ha estat internalitzar aquesta partida als 
seus pressupostos. El Consell davant de la sol· licitud formulada per alguns 
ajuntaments retornarà aquests diners als municipis, segons el que havien cobrat per 
aquest concepte el darrer any. En tot cas recorda que s'haurà de justificar la 
subvenció amb el destí a finalitats, ens o activitats de caràcter supramunicipal. 
Recorda que això no sap si es repetirà els propers anys, de cara a què els municipis 
no hi comptin per a l'elaboració dels seus pressupostos futurs. També s'ha dotat una 
partida de 1.000 euros per cadascun dels municipis, que s'haurà de justificar amb 
factures de serveis mínims obligatoris. 
 
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 
 

 


