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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 06/2014 
 
 

Lloc:  Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dilluns, 4 de març de 2014 
Hora d’inici:  19:05 hores 
Hora d’acabament: 19:30 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. Juan Bautista Cruz Aznar 
  • Sr. Joan Bernadas i Rosell 
  • Sr. Aleix Busquets i Brullet 
  • Sr. Marc Grifell i Vera 
   
 Gerent: • Sr. Albert Puigvert i Tuneu 
   
 Secretària accidental: • Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   
Excusen la seva absència: • Sr. Pep Palos i Sastre 
 
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. Nomenament dels membres del comitè d'enllaç paritari per l’agermanament amb el 

Conflent. 
3. Aprovació de la modificació de l'Annex del conveni tipus de col· laboració entre la 

Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Ripollès per al desenvolupament del 
programa de Teleassistència referent a la disponibilitat del 2014. 

4. Aprovació de la proposta de Gerència de creació d'un equip directiu al Consell 
Comarcal del Ripollès.  

5. Aprovació de factures i certificacions d’obres. 
6. Mocions d'urgència. 
7. 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 17 de febrer de 2014 sense cap esmena. 
 
 
2. NOMENAMENT DELS MEMBRES DEL COMITÈ D'ENLLAÇ PARI TARI 
PER L’AGERMANAMENT AMB  EL CONFLENT 
 
En data 17 de setembre de 2013 el Ple de la corporació va aprovar el conveni 
d’agermanament entre el Consell Comarcal del Ripollès i la Communauté de Communes 
du Conflent;  
 
El conveni d’agermanament entre la comarca del Conflent i la del Ripollès es va 
subscriure en data 5 d’octubre de 2013; 
 
L'article 2 del conveni preveu la creació d'un comitè d'enllaç paritari, integrat per 
membres de les dues col· lectivitats territorials i membres de la societat civil, per tal de 
coordinar les diferents accions i iniciatives. 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Nomenar com a representants del Consell Comarcal del Ripollès al Comitè 
d'enllaç paritari, coordinador de les diferents accions i iniciatives derivades d'aquest 
Conveni, a les persones següents: 
 

- Miquel Rovira i Comas, president del Consell Comarcal del Ripollès. 
- Joan Manso i Bosoms, conseller de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat. 
- Josep Coma i Guitart, conseller de l'Àrea de Dinamització Econòmica i Projecció    

Comarcal. 
- Laura Vidal i Sunyer, cap de l'Àrea de Serveis a les Persones. 
- Aleix Fàbregas i Grañon, representant de la societat civil.  

 
Segon. Notificar a aquest acord a la Communauté de Communes du Conflent i als 
interessats, per a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Ratificar aquest acord en el proper Ple que se celebri. 
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3. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L'ANNEX DEL CONVE NI TIPUS 
DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I EL CONSELL 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL 
PROGRAMA DE TELEASSISTÈNCIA REFERENT A LA DISPONIBI LITAT 
DEL 2014 
 
El Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de la Comtal Vila de Ripoll, l’any 2009, 
van crear el Consorci de Benestar Social del Ripollès a l’empara d’allò que preveuen els 
articles 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, els 
articles 269 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, els articles 312 a 324 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals; i l’article 7 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, amb les finalitat de la 
prestació de serveis socials d’atenció primària, de serveis especialitzats de tot tipus i de 
programes socials, així com la creació i la gestió de centres i equipaments públics de la 
comarca del Ripollès, per atendre les mancances en qualsevol matèria que li deleguin els 
ens consorciats. 
 
El Consorci de Benestar Social del Ripollès, en la sessió de la Junta General de data 29 de 
juliol de 2010, el Consell Comarcal del Ripollès en la sessió del Ple de data 21 de 
setembre de 2010 i l’Ajuntament de Ripoll en la seva sessió de data 28 de setembre de 
2010, atesa la finalitat d’obtenir una millor gestió del Consorci, van prendre l’acord de 
modificar els articles 2 i 6 dels seus Estatuts, en el sentit de considerar aquest ens com un 
mitjà propi del Consell Comarcal del Ripollès i de l’Ajuntament de Ripoll, per a dur a 
terme les diferents competències i funcions que, en matèria de serveis socials, els havien 
estat assignades. 
 
L’article 2 dels Estatuts del Consorci de Benestar Social del Ripollès disposa que el 
Consorci té la condició de mitjà propi i servei tècnic del Consell Comarcal i de 
l’Ajuntament de Ripoll, en matèria de serveis socials, i el servei de teleassistència 
domiciliària s’integra en l’àmbit de les funcions bàsiques d’aquest Consorci.  
 
En data 8 de gener de 2013 la Diputació de Girona  i el Consell Comarcal varen signar el 
conveni  tipus de col· laboració interinstitucional per al desenvolupament del programa de 
Teleassistència.  
 
Vista la modificació de l'Annex del conveni tipus de col· laboració interinstitucional entre 
la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Ripollès per al desenvolupament del 
programa  de Teleassistència, referent a la disponibilitat del 2014, aprovada per la Junta 
de Govern de la Diputació de Girona en data 18 de febrer de 2014.  
 
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 
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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 la modificació de l'Annex del conveni tipus de col· laboració 
interinstitucional entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Ripollès per al 
desenvolupament del programa  de Teleassistència, referent a la disponibilitat del 2014, 
amb el benentès que tots els drets i obligacions que es deriven d’aquest Conveni per al 
Consell Comarcal del Ripollès, seran assumides i gestionades pel Consorci de Benestar 
Social del Ripollès, en tant que mitjà propi i servei tècnic del Consell Comarcal, en 
matèria de serveis socials. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona i  al Consorci de Benestar 
Social del Ripollès, juntament amb una còpia de l'annex, perquè en tinguin constància. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció juntament amb una còpia de l'annex, perquè en 
tinguin constància. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la signatura 
de l'annex. 
 
 
4. APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE GERÈNCIA DE CREACIÓ D'UN 
EQUIP DIRECTIU AL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS  
 
El gerent ha formulat la proposta de creació d'un equip directiu al Consell Comarcal, el 
qual tindrà com a funció la direcció executiva i la coordinació de les àrees de la 
corporació. Aquesta proposta s'adjunta com a annex a aquest acord. 
 
L'equip directiu és l'òrgan de direcció executiva del Consell Comarcal que complementa 
l'organització i la gerència. La seva funció principal és dirigir i coordinar la gestió de 
l'entitat sota les directrius del govern de la corporació, vetllant perquè s'executin els 
acords en els termes en què s'adoptin. 
 
Correspon al president de la corporació, en exercici de la direcció superior del personal 
que legalment té atribuïda, el nomenament i la separació de les direccions de les diferents 
àrees, a proposta del gerent. 
 
L'equip directiu del Consell Comarcal estarà integrat pel gerent, pels caps de les àrees de 
gestió, per l'interventor i per la secretària. 
 
Les àrees de gestió es corresponen amb les que van ser configurades a través dels Decrets 
de Presidència de dates 8 de juliol i 28 de setembre de 2012: Àrea de Serveis a les 
Persones,  Àrea de Dinamització Econòmica i Projecció Comarcal, Àrea de Territori i 
Sostenibilitat i Àrea d'Hisenda i Règim Interior. 
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Els caps de les àrees de Serveis a les Persones i Territori i Sostenibilitat són els que 
consten com a tals en la relació de llocs de treball vigent. Els caps de l'Àrea de Règim 
Interior i Hisenda seran conjuntament les persones que ocupin les places de secretaria i 
intervenció.  
 
El cap de l'Àrea de dinamització Econòmica i Projecció comarcal serà el director tècnic 
del Consorci Ripollès Desenvolupament, en tant que el Consell Comarcal executa 
aquestes competències comarcals a través del Consorci.  
 
L'equip directiu vetllarà per establir i mantenir una dinàmica de coordinació i 
comunicació àgil, eficient, eficaç, productiva i solidària. Per dur-ho a terme farà servir 
tots els mecanismes de relació dels que es disposin, tant humans com tecnològics, formals 
i informals. Entre aquests mecanismes destaquen les reunions de coordinació de les àrees 
que se celebraran quinzenalment. La convocatòria la farà el gerent. 
 
Els objectius que es pretenen assolir són fonamentalment facilitar la circulació 
d'informació entre serveis, avançar en la modernització de l'administració i facilitar la 
informació entre els diferents responsables polítics (consellers) i els responsables tècnics 
respectius. 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Aprovar la proposta de Gerència de crear un equip directiu integrat pel gerent i 
pels caps de les 4 àrees de gestió, en els termes que consten en el document adjunt i que 
forma part integrant d'aquest acord. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats als efectes oportuns. 
 
 
5. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
5.1. 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: 
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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) 

DISTILLER, SA 
Tractament i transport lixiviats 02-
01-14 

ADO 1.436,82 

DISTILLER, SA 
Tractament i transport lixiviats 13-
01-14 

ADO 1.409,10 

DISTILLER, SA 
Tractament i transport lixiviats 10-
01-14 

ADO 1.486,49 

DISTILLER, SA 
Tractament i transport lixiviats 10-
01-14 

ADO 1.424,12 

TRANSPORTS MIR, SA 
Transport demanda Vall de Ribes, 
mes de gener 

ADO 337,71 

DISTILLER, SA 
Tractament i transport de lixiviats 
20/21-01-14 

ADO 2.893,28 

DISTILLER, SA 
Tractament i transport de lixiviats 27-
01-14  

ADO 2.910,60 

DISTILLER, SA 
Tractament i transport de lixiviats 23-
01-14  

ADO 1.420,65 

SERHS FOOD ÀREA, SL 
Part fixa menjador escolar, mes de 
gener 

ADO 20.672,97 

SERHS FOOD ÀREA, SL 
Part variable menjador escolar, mes 
de gener 

ADO 8.625,36 

VIGFA RESIDUS, SL 
Recollida residus sòlids, mes de 
gener 

ADO 118.181,97 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida selectiva mes de gener ADO 22.485,85 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida extraordinària Sant Joan ADO 770,00 

DISTILLER, SA 
Tractament i transport lixiviats 31-
01-14 

ADO 1.295,91 

TRANSPORTS MIR, SA 
Reforç demanda Ribes-Ripoll, mes de 
gener 

ADO 7.954,09 

CONSORCI GESTIÓ 
RESIDUS URBANS  
CC OSONA 

Cànon/taxa abocament Orís, mes de 
gener 

ADO 33.323,26 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Ripoll, mes de 
gener 

ADO 47.268,58 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Ribes Freser, 
mes de gener 

ADO 13.293,11 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Sant Pau, mes 
de gener 

ADO 3.729,94 
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Proveïdor Concepte Indicador Import Euros 
(IVA inclòs) 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Planoles, mes de 
gener 

ADO 1.036,30 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Toses, mes de 
gener 

ADO 595,05 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Núria, mes de 
gener 

ADO 2.783,92 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Setcases, mes de 
gener 

ADO 728,04 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Sant Joan, mes 
de gener 

ADO 9.777,13 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Camprodon,  
mes de gener 

ADO 7.594,19 

RESIDÈNCIA CANINA 
CAN PUJOL, SC 

Recollida gossos, mes de gener O 2.809,20 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-10, mes de gener O 2.681,63 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-11, mes de gener O 6.629,10 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-13, mes de gener O 2.110,29 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-14, mes de gener O 3.561,06 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-15, mes de gener O 3.561,06 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-16, mes de gener O 2.835,57 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-18, mes de gener O 2.298,71 

JORDI COMA MARCÉ TEC L-17, mes de gener O 3.160,14 

BERNARDINO 
LLONGARRIU 
GUILLAMET 

TEC L-4, mes de gener O 2.746,11 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA– 

TEC L-1, mes de gener O 1.836,46 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA– 

TEC L-2, mes de gener O 4.586,76 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-3, mes de gener O 3.554,43 
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Proveïdor Concepte Indicador Import Euros 
(IVA inclòs) 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-5, mes de gener O 1.290,62 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

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

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-8, mes de gener O 4.295,36 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-9, mes de gener O 3.758,55 

FUNDACIÓ TELEVALL 
Manteniment sistemes informàtics, 
mes de gener 

O 3.171,20 

LIMPIEZAS DEYSE, SL Servei de neteja CCR, mes de gener O 2.212,99 

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

 
Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a l’efecte 
corresponent. 
 
6. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
No se’n presenten. 
 
 
7. 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 


