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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 04/2014 
 
 

Lloc:  Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dilluns, 3 de febrer de 2014 
Hora d’inici:  18:45 hores 
Hora d’acabament: 19:45 hores 
Règim de sessió: Ordinària 
 
Assistents: President: • Sr. Miquel Rovira i Comas 
   
 Vicepresidents: • Sra. M. Immaculada Constans i Ruiz 
  • Sr. Joan Manso i Bosoms 
  • Sr. Josep Coma i Guitart 
   
 Consellers (amb veu i sense vot): • Sr. Joan Bernadas i Rosell 
  • Sr. Aleix Busquets i Brullet 
  • Sr. Pep Palos i Sastre 
  • Sr. Marc Grifell i Vera 
   
 Gerent: • Sr. Albert Puigvert i Tuneu 
   
 Secretària accidental: • Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   
Excusen la seva absència: • Sr. Juan Bautista Cruz Aznar 
 
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 de col· laboració entre l'Administració de la Generalitat de 

Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament i el Consell Comarcal del 
Ripollès relatiu a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de 
transport, del servei escolar de menjador, i altres prestacions en matèria 
d'ensenyament. 

3. Aprovació dels convenis entre els Ajuntaments de Campdevànol, Camprodon, Ribes 
de Freser, Ripoll i Sant Joan de les Abadesses i el Consell Comarcal del Ripollès per a 
la realització de les activitats de “Gaudeix l’estiu al Ripollès”. 

4. Aprovació de factures i certificacions d’obres. 
5. Mocions d'urgència. 
6. Precs i preguntes. 
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El president obre la sessió i es tracten els punts de l'ordre del dia. 
 
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
 
Per unanimitat dels membres assistents s’acorda aprovar l'acta de la sessió ordinària del 
dia 21 de gener de 2014 sense cap esmena. 
 
 
2. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MIT JANÇANT 
EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT I EL CONSELL COMARCAL DEL 
RIPOLLÈS RELATIU A LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES QUA NT A LA 
GESTIÓ DEL SERVEI ESCOLAR DE TRANSPORT, DEL SERVEI ESCOLAR 
DE MENJADOR, I ALTRES PRESTACIONS EN MATÈRIA D'ENSE NYAMENT 
 
El Decret 219/1989, d'1 d'agost, estableix la delegació de determinades competències de 
la Generalitat a les comarques en matèria d'ensenyament. L'article 8 estableix que 
l'assignació a cada comarca dels recursos econòmics, materials i personals serà objecte de 
conveni individualitzat entre la Generalitat de Catalunya i la corresponent comarca. 
 
En data 12 de setembre de 1996 es va signar el conveni entre ambdues institucions 
mitjançant el qual es va delegar al Consell Comarcal del Ripollès les competències quant 
a la gestió del servei escolar de transport, del servei de menjador escolar i altres 
prestacions en matèria d'ensenyament. 
 
Atès el temps transcorregut des de la signatura del conveni, el nombre d'addendes 
incorporades a l'esmentat conveni incorporant-hi ajustos, observacions i modificacions, i 
la publicació de nova normativa, especialment la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d'educació, es convenient la redacció d'un nou conveni. 
 
Vista la minuta del conveni de col· laboració entre el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Ripollès relatiu a la delegació de 
competències quant a la gestió del servei escolar de transport escolar, del servei escolar 
de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament; 
 
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 19 de juliol de 2011, en matèria d'aprovació de convenis de 
col· laboració i cooperació amb altres administracions i entitats, i publicades al BOP de 
Girona número 144 de 29-07-2011, 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Aprovar el conveni amb el Departament d’Ensenyament especificat a la part 
expositiva. 



 3 

 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament d’Ensenyament, per a l’efecte 
corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció del Consell Comarcal, juntament amb una còpia 
de la minuta aprovada. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la signatura 
del present conveni. 
 
 
3. APROVACIÓ DELS CONVENIS ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE  
CAMPDEVÀNOL, CAMPRODON, RIBES DE FRESER, RIPOLL I S ANT JOAN 
DE LES ABADESSES I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS  PER A LA 
REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DE “GAUDEIX L’ESTIU A L 
RIPOLLÈS” 
 
Vistes les minutes dels convenis de col· laboració entre els Ajuntaments de Campdevànol, 
Camprodon, Ribes de Freser, Ripoll i Sant Joan de les Abadesses i el Consell Comarcal 
del Ripollès per a la realització de les activitats de “Gaudeix l’Estiu al 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 19 de juliol de 2011, en matèria d’aprovació de convenis de 
col· laboració i cooperació amb altres administracions i entitats, i publicades al BOP de 
Girona número 144 de 29-07-2011, 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Aprovar els convenis a subscriure amb els Ajuntaments de Campdevànol, 
Camprodon, Ribes de Freser, Ripoll i Sant Joan de les Abadesses per a la realització de 
les activitats de “Gaudeix l’Estiu al Ripollès”. 
 
Segon. Comunicar aquest acord als ajuntaments interessats, a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció i al Servei de Joventut, juntament amb una 
còpia dels convenis, perquè en tinguin constància. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la signatura 
dels convenis. 
 
L'alcalde de Campdevànol comenta que les activitats de "Gaudeix l'Estiu al Ripollès" són 
una molt bona iniciativa del Consell Comarcal i la valoració que en fan al seu municipi és 
molt positiva. 
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4. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
4.1. APROVACIÓ DE FACTURES 
 
Vista la proposta 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 19 de juliol de 
2011 (BOP núm. 144 de 29-07-2011), conjuntament amb el Decret de Presidència de data 
12 de gener de 2012 (BOP núm. 20 de 30-01-2012), 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, 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Autoritzar, disposar i/o reconèixer 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) 

PALVI, SL 
Adquisició compactadors mòbils 
RSU 

O 47.286,78 

 
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. 
 
6. PRECS I PREGUNTES 
 
No se’n formulen. 
 
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 
 
 
        Miquel Rovira i Comas 


