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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 6/2015 
 
 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts 7 d’abril de 2015 
Hora d’inici: 19:25 hores 
Hora d’acabament: 19:55 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. Pep Palos Sastre 
  • Sr. Xavier Perpinyà i Colomer 
  • Sra. Paquita Pastoret Busquets 
   
 Gerent: • Sr. Albert Puigvert i Tuneu 
   
 Secretària accidental: • Sra. Marta Arxé i Llagostera 
 
 
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 d'encàrrec de gestió entre DIPSALUT i el Consell Comarcal 

del Ripollès per a la dinamització dels parcs urbans de salut i les xarxes d’itineraris 
saludables. 
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3. Aprovació del conveni de col· laboració entre el Consorci Administració Oberta de 
Catalunya i el Consell Comarcal del Ripollès en la prestació de serveis d'assistència 
tècnica a les administracions locals de la comarca per a la millora de la prestació dels 
serveis públics mitjançant la utilització de les TIC. 

4. Aprovació del Contracte Programa 2014-2015 per a la coordinació, la cooperació i la 
col· laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal 
del Ripollès en matèria de polítiques de joventut, per a l’anualitat 2015. 

5. Aprovació dels convenis de col· laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès i els 
Ajuntaments de: Campdevànol, Campelles, Camprodon, Gombrèn,  Molló,  Ogassa,  
Pardines, Planoles,  Queralbs, Ribes de Freser,  Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau 
de Segúries, Setcases, Toses i Vilallonga de Ter per a la contribució al cofinançament 
del servei de Joventut comarcal. 

6. Modificació del conveni entre l’Ajuntament de Ribes de Freser i el Consell Comarcal 
del Ripollès per a la prestació del servei de suport a la Secretaria i assessorament 
jurídic en expedients urbanístics. 

7. Proposta d’acord del Consell Comarcal del Ripollès d’adhesió a la pròrroga de l’acord 
marc de subministrament d’energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya 
adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local  a l’empresa Endesa 
Energia SAU (exp. 2012/01). 

8. Pròrroga del contracte de prestació del servei de neteja de l’edifici del Consell 
Comarcal del Ripollès. 

9. Proposta d’autorització a l’empresa adjudicatària del servei escolar de menjador de 
l’escola Mare de Déu de Núria per subministrar els menús de la llar d’infants de Ribes 
de Freser.  

10. Devolució d’avals i fiances: 
10.1. Devolució d’avals a l’empresa C.O.P. Germans Marty, S.A. 

11. Aprovació de factures i certificacions d’obres: 
11.1. Aprovació de factures. 

12. Mocions d'urgència: 
12.1. Aprovació de la modificació dels preus públics per a les activitats del projecte 

“Gaudeix l’estiu al Ripollès”. 
13. Informacions de Presidència i de Gerència. 
14. 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 
 
Per unanimitat dels membres assistents s’acorda aprovar l'acta de la sessió ordinària del 
dia 17 de març de 2015 sense cap esmena. 
 
 
2. APROVACIÓ DEL CONVENI D'ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE  
DIPSALUT I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A L A 
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DINAMITZACIÓ DELS PARCS URBANS DE SALUT I LES XARXE S 
D’ITINERARIS SALUDABLES 
 
Vista la minuta del conveni de col· laboració entre l’Organisme Autònom de Salut Pública 
de la Diputació de Girona (DIPSALUT) i el Consell Comarcal del Ripollès, que té com a 
objecte l’encàrrec de gestió al Consell Comarcal dels serveis de dinamització del 
programa Pm01 “Programa de Parcs Urbans i Xarxes d’Itineraris Saludables”, ubicats 
dins de l’àmbit comarcal, pel període d’un any i d’acord amb el document de 
característiques tècniques que forma part del mateix conveni; 
 
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, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat dels membres assistents acorda: 
 
Primer. Aprovar el conveni entre Dipsalut i el Consell Comarcal del Ripollès per a 
l’encàrrec de gestió per a la dinamització dels Parcs urbans de Salut i les Xarxes 
d’Itineraris Saludables, durant l’any 2015. Aquest conveni preveu un lliurament de fons 
al Consell Comarcal del Ripollès de 18.972,00 € per atendre els compromisos que se’n 
derivin. 
 
Segon. Comunicar aquest acord Dipsalut, per a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció i a l’Àrea de Medi Ambient i Cooperació 
Municipal, juntament amb una còpia de la minuta del conveni, perquè en tinguin 
constància. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la signatura 
del conveni i per dur a terme totes aquelles actuacions derivades de la seva subscripció. 
 
 
3. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI 
ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA I EL CONSELL COMA RCAL 
DEL RIPOLLÈS EN LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D'ASSISTÈNC IA TÈCNICA 
A LES ADMINISTRACIONS LOCALS DE LA COMARCA PER A LA  
MILLORA DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS MITJAN ÇANT LA 
UTILITZACIÓ DE LES TIC  
 
Vista la minuta del conveni de col· laboració entre el Consorci Administració Oberta de 
Catalunya i el Consell Comarcal del Ripollès, que té per objecte la prestació de serveis 
d'assistència tècnica a les administracions locals de la comarca per a la millora de la 
prestació dels serveis públics mitjançant la utilització de les TIC; 
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Vist l’informe d’Intervenció que consta a l’expedient, el qual estableix que de 
conformitat amb allò que determina l’article 57 bis de la Llei 7/1985, quan la Generalitat 
de Catalunya delegui competències o subscrigui convenis de col· laboració amb aquest 
Consell que impliquin obligacions financeres o compromisos de pagament a càrrec de la 
Generalitat, serà necessari que aquesta inclogui una clàusula de garantia del compliment 
d’aquests compromisos, consistent en l’autorització a l’Administració General de l’Estat 
a aplicar retencions en les transferències que li corresponguin per aplicació del seu 
sistema de finançament. La referida clàusula haurà d’establir, en tot cas, els terminis per a 
la realització dels pagaments compromesos, per a la reclamació per part d’aquest Consell 
-en cas d’incompliment per part de la Generalitat de l’obligació que hagués contret- i per 
a la comunicació a l’Administració General de l’Estat, quan s’hagi produït dit 
incompliment. 
 
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 de juliol de 2011, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat dels membres assistents acorda: 
 
Primer. Aprovar el contingut del conveni de col· laboració entre el Consorci 
Administració Oberta de Catalunya i el Consell Comarcal del Ripollès per a la prestació 
de serveis d'assistència tècnica a les administracions locals de la comarca per a la millora 
de la prestació dels serveis públics mitjançant la utilització de les TIC.  
 
Aquest conveni comporta una assignació inicial al Consell Comarcal del Ripollès de 
15.333,00 €, si bé d’aquest import , només 5.281 €, es pagaran en el moment de la 
signatura del conveni i no estan subjectes a l’assoliment d’objectius; la diferència -10.052 
€-, està subjecta a l’assoliment d’objectius. 
 
Segon. Designar el senyor Albert Pujol com a responsable dels serveis objecte d’aquest 
conveni. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord al Consorci Administració Oberta de Catalunya, per a 
l’efecte corresponent. 
 
Quart. Notificar aquest acord a l'empresa Televall, donant-li trasllat del conveni. 
 
Cinquè. Donar-ne compte a la Intervenció, juntament amb una còpia del conveni, perquè 
en tingui constància. 
 
Sisè. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la signatura del 
conveni. 
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4. APROVACIÓ DEL CONTRACTE PROGRAMA 2014-2015 PER A LA 
COORDINACIÓ, LA COOPERACIÓ I LA COL·LABORACIÓ ENTRE  EL 
DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA I EL CONSE LL 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS EN MATÈRIA DE POLÍTIQUES DE J OVENTUT, 
PER A L’ANUALITAT 2015 
 
En data 23 de juliol de 2014, es va subscriure el Contracte Programa 2014-2015 per a la 
per a la coordinació, la cooperació i la col· laboració entre el Departament de Benestar 
Social i Família i el Consell Comarcal del Ripollès en matèria de Polítiques de Joventut, 
que tenia per objecte la concreció de la col· laboració en matèria de Joventut a la comarca 
del Ripollès, per a l’anualitat 2014. 
 
El Departament de Benestar Social i Família, ha tramès la proposta de Contracte 
Programa per a la coordinació, la cooperació i la col· laboració en matèria de Joventut a la 
comarca del Ripollès, per a l’anualitat 2015, per a la seva aprovació. 
 
Aquest contracte programa preveu l’aplicació dels serveis i programes següents: 
 
Nivell 1 - Serveis socials bàsics i competències de la Generalitat de Catalunya delegades 
als ens locals: 

o Fitxa 31. Contracte programa 2015. Competències delegades als consells 
comarcals en matèria de polítiques de joventut. 

 
Nivell 2 - Serveis especialitzats i altres programes: 

o Fitxa 32. Contracte programa 2015. Servei de suport a les oficines joves. 
o Fitxa 33. Contracte programa 2015. Servei de Tècnics Compartits per al 

desenvolupament del projecte “Territori” que dóna suport directe als plans 
locals de joventut. 

o Fitxa 34. Contracte programa 2015. Programa d’activitats de 
desenvolupament dels projectes per a joves dels plans comarcals de 
joventut.  

 
En data 26 de març de 2015, la cap de l’Àrea de Serveis a les persones, ha emès un 
informe en el qual manifesta que en la proposta de Contracte programa per a l’anualitat 
2015, es mantenen les mateixes condicions i aportacions econòmiques pels serveis i 
programes previstos pel 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 
col· laboració i cooperació amb altres administracions i entitats, i publicades al BOP de 
Girona número 144 de 29 de juliol de 2011, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat dels membres assistents acorda: 
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Primer. Aprovar el contracte programa 2014-2015 per la coordinació, la cooperació i la 
col· laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del 
Ripollès en matèria de Polítiques de Joventut, per a l’anualitat 2015. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Benestar Social i Família, per a 
l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció de la corporació i a la subàrea de 
Joventut de la corporació, juntament amb una còpia del contracte programa, per a la seva 
constància. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la signatura 
del conveni. 
 
 
5. APROVACIÓ DELS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ ENTRE E L 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I ELS AJUNTAMENTS DE:  
CAMPDEVÀNOL, CAMPELLES, CAMPRODON, GOMBRÈN,  MOLLÓ,   
OGASSA,  PARDINES, PLANOLES,  QUERALBS, RIBES DE FRESER,  SANT 
JOAN DE LES ABADESSES, SANT PAU DE SEGÚRIES, SETCASES, TOSES I 
VILALLONGA DE TER PER A LA CONTRIBUCIÓ AL COFINANÇA MENT 
DEL SERVEI DE JOVENTUT COMARCAL 
 
Vistes les minutes dels convenis de col· laboració entre els Ajuntaments de Campdevànol, 
Campelles, Camprodon, Gombrèn,  Molló,  Ogassa,  Pardines, Planoles,  Queralbs, Ribes 
de Freser,  Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries, Setcases, Toses i Vilallonga 
de Ter per a la contribució al cofinançament del servei de joventut comarcal; 
 
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, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat dels membres assistents acorda: 
 
Primer. Aprovar els convenis a subscriure amb els Ajuntaments de Setcases, Vilallonga 
de Ter, Molló, Camprodon, Sant Pau de Segúries, Ogassa, Sant Joan de les Abadesses, 
Campdevànol, Gombrèn, Ribes de Freser, Campelles, Planoles, Pardines, Toses i 
Queralbs per a la contribució al cofinançament del servei de joventut comarcal. 
 
Segon. Comunicar aquest acord als Ajuntaments interessats, a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a la subàrea de Joventut de la 
corporació, juntament amb una còpia dels convenis. 
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Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la signatura 
dels convenis. 
 
 
6. MODIFICACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE RI BES DE 
FRESER I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A LA PRESTACIÓ 
DEL SERVEI DE SUPORT A LA SECRETARIA I ASSESSORAMENT JURÍDIC 
EN EXPEDIENTS URBANÍSTICS 
 
El Consell de Govern, en la seva sessió de data 3 de març de 2015, va aprovar el conveni 
entre l’Ajuntament de Ribes de Freser i el Consell Comarcal del Ripollès, per a la 
prestació del servei de suport a la secretaria i assessorament jurídic en expedients 
urbanístics. Aquest conveni preveia que la prestació del servei tindria un caràcter 
permanent d'un dia a la setmana, mentre que l'Ajuntament de Ribes de Freser, a partir del 
2015, necessita que aquest suport sigui per hores i amb caràcter puntual. En 
conseqüència, esdevé necessari modificar el conveni aprovat. 
 
Vist l'informe d'Intervenció que consta a l’expedient; 
 
La competència per a l'aprovació d'aquest acord correspon al Consell de Govern, 
 per delegació acordada 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, la qual fou publicada al BOP de Girona número 144, de 
data 29 de juliol de 2011. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat dels membres assistents acorda: 
 
Primer. Aprovar la modificació del conveni entre l’Ajuntament de Ribes de Freser i el 
Consell Comarcal del Ripollès per a la prestació del servei de suport a la Secretaria i 
assessorament jurídic en expedients urbanístics. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Ribes de Freser, per a l’efecte 
corresponent. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció de la corporació, juntament amb 
una còpia del conveni, per a la seva constància. 
 
Quart. Facultar el president, o persona en qui delegui, tan àmpliament com en dret fóra 
menester per a la signatura de l’addenda i per dur a terme totes aquelles actuacions 
derivades de la seva subscripció. 
 
 
7. PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLL ÈS 
D’ADHESIÓ A LA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE 
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA DESTINAT ALS EN S 
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LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ P EL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL  A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA S AU (Exp. 
2012/01) 
 
ANTECEDENTS 
 
Primer.- En data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament d’electricitat,  destinat a les 
entitats locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), a l’empresa Endesa 
Energia SAU, havent- se formalitzat el corresponent contracte administratiu en data 19 de 
març de 2013 amb una durada d’un any, des de l’1 d’abril de 2013 fins el 31 de març de 
2014 i la relació de preus unitaris que tot seguit es detallen: 
 
 

Terme d´energia    Terme de potència   

       Preus (€/MWh)   Euros/ kW i any   

P1 P2 P3  P1 P2 P3 

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A) 15,754249 9,452549 6,301700 

  152,356   Sublot 2 (2.1A) 35,517224     

177,553   86,943 Sublot 3 (2.1 DHA) 35,517224     

  150,938   Sublot 4 (2.0 A) 21,893189     

183,228   63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189     

 
Segon.- En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’Acord marc entre 
el Consorci Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia SAU.  
Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la modificació 
del contracte de l’Acord marc completant la seva oferta amb la incorporació de la tarifa 
de mitja tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels preus unitaris que tot seguit s’indiquen: 
 
Preus terme de Potència 
  
T.A.(*) P1 P2 P3 P4 P5 P6 
3.1A 25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000 
6.1 17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837 
(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).   

 
 
Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i sense  IVA) 
 
  PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 
T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 
3.1A TP-DH3C 138,231 119,319 85,149 0,000 0,000 0,000 
6.1 TP-DH6B 171,405 138,415 114,815 90,875 84,756 69,520 

 
Tercer.- En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva aprovà la proposta d’acord 
relativa a la pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica amb 
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destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 
d’abril de 2014 al 31 de març de 2015, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària 
l’oferta de pròrroga.  
 
Quart.- En data 10 de febrer de 2015, la Comissió Executiva ha aprovat la proposta 
d’acord relativa a la segona pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia 
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, 
des de l’1 d’abril de 2015 al 31 de març de 2016, havent- se notificat prèviament a 
l’adjudicatària l’oferta de pròrroga, la qual va mostrar la seva conformitat dins el període 
d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP.  
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
I.- Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc del 
subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de 
Catalunya (Exp. 2012/01), quant a als períodes de pròrroga de la durada del contracte. 
 
II.- Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc 
del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de 
Catalunya (Exp. 2012/01), quant a l’adjudicació i formalització dels contractes derivats 
de l’Acord marc. 
 
III.- Article 156 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) pel que fa a la 
formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per les parts, d’aquest 
contracte. 
 
IV.- Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels contractes. 
 
V.- Article 14.1 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, i resta de disposicions vigents en 
matèria de règim local que regulen el funcionament i competències del Consell Comarcal. 
 
VI.- 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 de juliol de 2011, 
 
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 
assenyalats anteriorment,   
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat dels membres assistents acorda: 
 
Primer. L’adhesió del Consell Comarcal del Ripollès a la segona pròrroga de l’Acord 
marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya 
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membres del Consorci (Exp. 2012/01), per un termini de dotze mesos, que va des de l’1 
d’abril de 2015 al 31 de març de 2016, amb les següents condicions econòmiques: 
 

Terme d´energia  Terme de potència 

       Preus (€/MWh)  Preus (€/kW i any) 

P1 P2 P3  P1 P2 P3 

128,231 104,533 71,364 Sublot 1 (3.0A) 40,728885 24,437330 16,291555 

  149,737   Sublot 2 (2.1A) 44,444710     

171,804   88,478 Sublot 3 (2.1 DHA) 44,444710     

  133,442   Sublot 4 (2.0 A) 42,043426     

153,119   68,202 Sublot 5 (2.0DHA) 42,043426     
 
Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les corresponents actualitzacions que 
el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pugui dictar en relació a les parts de preu regulades en cada 
moment, que afectin al terme d’energia i que siguin directament aplicables als consumidors finals de l’energia. 
 
Segon. Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al Consorci Català pel 
desenvolupament Local (Carrer València, 231, 6a, 08007, Barcelona). 
 
Tercer. Notificar aquest acord a Endesa Energia , SAU com empresa adjudicatària del 
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’electricitat.  
 
Quart. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a l’Àrea de Medi Ambient i 
Cooperació Municipal de la corporació. 
 
 
8. PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE PRESTACIÓ DEL SERVEI D E NETEJA 
DE L’EDIFICI DEL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS  
 
Vist el contracte per a la prestació del servei de neteja de l’edifici del Consell Comarcal 
del Ripollès, subscrit entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’empresa Limpiezas 
Deyse, SL, en data 2 de maig de 2013, amb un termini d’execució i de vigència de dos 
anys, prorrogables per períodes anuals fins a un màxim de 4 anys; 
 
Atès allò que disposa el pacte quart del contracte sobre la seva pròrroga; 
 
Vist l’informe de la Cap d’Àrea de Medi Ambient i Cooperació Municipal sobre la 
necessitat d’executar la pròrroga contemplada al contracte de serveis de neteja de l’edifici 
del Consell Comarcal del Ripollès, atès que les necessitats que van motivar el contracte 
encara perduren. 
 
Vist l'informe d'Intervenció que consta en l'expedient sobre l'existència de disponibilitat 
pressupostària per fer front a la despesa que representa la pròrroga proposada.  
 
Vist l'informe de Secretaria sobre el procediment a seguir. 
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Ateses les competències delegades al Consell de Govern en virtut del Decret de 
Presidència de 12 de gener de 2012, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat dels membres assistents acorda: 
 
Primer. Prorrogar pel termini d’1 any el contracte de prestació del servei de neteja de 
l’edifici del Consell Comarcal del Ripollès, amb efectes de 2 de maig de 2015 i fins a 2 
de maig de 2016. 
 
Segon. Donar-ne compte a Intervenció i a l'Àrea de Medi Ambient i Cooperació 
Municipal. 
 
 
9. PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ A L’EMPRESA ADJUDICATÀRI A DEL 
SERVEI ESCOLAR DE MENJADOR DE L’ESCOLA MARE DE DÉU DE NÚRIA 
PER SUBMINISTRAR ELS MENÚS DE LA LLAR D’INFANTS DE RIBES DE 
FRESER 
 
L’empresa Hostesa és l’adjudicatària del servei de menjador de l’escola Mare de Déu de 
Núria de Ribes de Freser. El contracte, que té una durada de dos anys i la possibilitat de 
prorrogar-se per un any més, és vigent des de l’inici del curs 2014 -2015. 

 
El dia 25 de març es va rebre comunicació telemàtica, amb avís de posterior comunicació 
postal, de l’empresa Hostesa en la què se sol· licitava autorització per, a partir del dia 7 
d’abril, poder elaborar els menús de la llar d’infants municipal en les instal· lacions de 
cuina del SES Joan Triadú. 
 
Aquestes instal· lacions són de titularitat del Departament d’Ensenyament. Per aquest 
motiu, cal la seva conformitat, que ja es va atorgar, mitjançant escrit del director dels 
Serveis Territorials d’Ensenyament a Girona, el dia 30 de març de 2015. 
 
En la sol· licitud, l’empresa hi fa constar que compensarà al Consell, en forma 
d’inversions a la cuina i/o menjador del SES Joan Triadú, en un import equivalent als 
costos del personal de cuina que serveixen per a la determinació del preu del menú de la 
llar d’infants. En concret, fixa aquesta quantitat en 1,25€. 
 
D’acord amb el paràgraf precedent i, tenint en compte la previsió d’ús mitjà del servei i 
els dies que resten per finalitzar el curs escolar, determina la compensació per al curs 
2014-2015 en 375,50 €. En atenció al mateix sistema de càlcul, es pot preveure que la 
compensació per al curs 2015-2016 serà de 1.320,00 €. 
 
La dotació anual per manteniment prevista en el contracte del servei escolar de menjador 
de l’escola Mare de Déu de Núria és de 1.800,00 €. D’aquesta quantitat, 750,00 € es 
preveuen destinar a reposició d’electrodomèstics i/o millora de les instal· lacions (dotació 
extraordinària). 
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L’òrgan contractant del servei de menjador de l’escola Mare de Déu de Núria de Ribes de 
Freser és, en virtut del decret de Presidència de delegació de competències de 12 de gener 
de 2012, publicat al BOP de Girona número 20 de 30 de gener de 2012,  el Consell de 
Govern. La delegació, pel que fa a la contractació, n’abasta totes les facultats i, en aquest 
sentit, cal entendre que també l’autorització que se sol· licita. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat dels membres assistents acorda: 
 
Primer.- Autoritzar l’empresa Hostesa perquè pugui utilitzar les instal· lacions i personal 
de cuina, adscrits al contracte del servei escolar de menjador de l’escola Mare de Déu de 
Núria, per elaborar els menús de la llar d’infants municipal de Ribes de Freser. Aquesta 
autorització, que serà vigent a partir del dia 7 d’abril, està condicionada a què no es 
produeixi cap perjudici ni disminució de la qualitat del servei contractat pel Consell 
Comarcal.  
 
Segon.- L’empresa Hostesa està obligada a compensar el Consell Comarcal, en forma 
d’inversions a la cuina i/o menjador del SES Joan Triadú, en un import equivalent als 
costos del personal de cuina que serveixen per a la determinació del preu del menú de la 
llar d’infants. En concret, es fixa la compensació per al curs 2014-2015 en 375,50 € i la 
compensació per al curs 2015-2016 en 1.320,00 €. 
 
La despesa realitzada en concepte de compensació es realitzarà d’acord amb el que 
determina la clàusula 11.2 del contracte del servei de menjador de l’escola Mare de Déu 
de Núria vigent. 
 
Tercer.- La rescissió o finalització del contracte dels servei de menjador de l’escola Mare 
de Déu de Núria comportarà, sense necessitat de cap comunicació prèvia, la revocació de 
l’autorització. 
 
Quart.-  Notificar aquesta resolució a l’empresa Hostesa. 
 
 
10. DEVOLUCIÓ D’AVALS I FIANCES 
 
10.1. DEVOLUCIÓ D’AVALS A L’EMPRESA C.O.P. GERMANS MARTY, S.A.  
 
Vista la sol· licitud presentada per l’empresa C.O.P. GERMANS MARTY, S.A., de 
devolució de l’aval dipositat en garantia definitiva de l’obra anomenada “Execució de les 
actuacions (exclosa l’actuació núm. 5) i millores d’acord amb el document de diagnosi 
per determinar les infiltracions d’aigües blanques en el col· lector en alta de Ribes de 
Freser”; 
 
Atès l’informe emès per la cap de l’Àrea de Medi Ambient i Cooperació Municipal, 
senyora Elisabet Muntadas i Castellà,  en data 19 de març de 2015, pel qual es constata 
que les obres s’han executat i estan en condicions d’ús i s’informa favorablement sobre el 
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retorn de l’aval del Banco de Sabadell, SA, número 1000626630, per un import de 
2.786,80 € (dos mil set-cents vuitanta-sis euros amb vuitanta cèntims), dipositat per 
l’empresa COP. GERMANS MARTY, SA, en concepte de garantia definitiva del 
contracte a dalt esmentat; 
 
D’acord amb allò que disposa la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic i les disposicions que la desenvolupen; 
 
Vist l’informe d’Intervenció que consta a l’expedient; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en virtut del Decret de 
Presidència de 12 de gener de 2012, i publicades al BOP de Girona número 20 de 30 de 
gener de 2012, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat dels membres assistents acorda: 
 
Primer. Retornar a l’empresa C.O.P. GERMANS MARTY, S.A. l’aval del Banco de 
Sabadell, SA, número 1000626630, per un import de 2.786,80 € (dos mil set-cents 
vuitanta-sis euros amb vuitanta cèntims), dipositat per l’empresa COP. GERMANS 
MARTY, SA, en concepte de garantia definitiva del contracte “Execució de les 
actuacions (exclosa l’actuació núm. 5) i millores d’acord amb el document de diagnosi 
per determinar les infiltracions d’aigües blanques en el col· lector en alta de Ribes de 
Freser”. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’interessat i a Intervenció, a l’efecte corresponent. 
 
 
11. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
11.1. 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, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat dels membres assistents 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: 
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Proveïdor Concepte Indicador 
Import Euros 
(IVA inclòs) 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Ribes Freser, 
mes de febrer 

ADO 11.977,32 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Planoles, mes de 
febrer 

ADO 929,24 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Ripoll, mes de 
febrer 

ADO 35.199,82 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Toses, mes de 
febrer 

ADO 539,00 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Núria, mes de 
febrer 

ADO 2.496,96 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Sant Joan, mes 
de febrer 

ADO 8.370,52 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Sant Pau, mes 
de febrer 

ADO 3.287,94 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Setcases, mes de 
febrer 

ADO 659,12 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Camprodon,  
mes de febrer 

ADO 6.614,34 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
24.02.15 

ADO 931,90 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
20.02.15 

ADO 949,00 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
27.02.15 

ADO 1.090,52 

ECOIMSA Abonament recollida 09.01.15 ADO -8,17 

ECOIMSA Abonament recollides 13 a 16.01.15 ADO -25,91 

ECOIMSA Abonament recollida 20.01.15 ADO -8,31 

ECOIMSA Abonament recollida 22.01.15 ADO -8,60 

ECOIMSA Abonament recollida 23.01.15 ADO -8,66 

ECOIMSA Abonament recollida 26.01.15 ADO -8,34 

ECOIMSA Abonament recollida 28.01.15 ADO -8,24 

ECOIMSA Abonament recollida 02.02.15 ADO -8,28 

ECOIMSA Abonament recollida 04.02.15 ADO -6,62 
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Proveïdor Concepte Indicador 
Import Euros 
(IVA inclòs) 

ECOIMSA Abonament recollida 05.02.15 ADO -8,17 

ECOIMSA Abonament recollida 06.02.15 ADO -8,82 

ECOIMSA Abonament recollida 09.02.15 ADO -7,65 

ECOIMSA Abonament recollida 12.02.15 ADO -8,67 

ECOIMSA Abonament recollida 16.02.15 ADO -7,70 

ECOIMSA Abonament recollida 18.02.15 ADO -8,07 

ECOIMSA Abonament recollida 20.02.15 ADO -8,06 

CONSORCI GESTIÓ 
RESIDUS URBANS  
CC OSONA 

Cànon/taxa abocament Orís, mes de 
febrer 

ADO 32.499,58 

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

ADO 206,28 

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

ADO 275,04 

HOSTESA 
Monitoratge Mare de Déu de Núria, 
mes de febrer 

ADO 2.756,40 

HOSTESA 
Menjador escolar Mare de Déu de 
Núria, mes de febrer 

ADO 6.700,37 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
02.03.15 

ADO 993,30 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
09.03.15 

ADO 981,95 

ECOIMSA Abonament recollida 30.01.15 ADO -8,02 

ECOIMSA Abonament recollida 09.03.15 ADO -4,05 

ECOIMSA Abonament recollida 27.02.15 ADO -4,05 

ECOIMSA Abonament recollida 24.02.15 ADO -4,05 

ECOIMSA Abonament recollida 18.02.15 ADO -4,05 

ECOIMSA Abonament recollida 16.02.15 ADO -4,05 

ECOIMSA Abonament recollida 12.02.15 ADO -4,05 
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Proveïdor Concepte Indicador 
Import Euros 
(IVA inclòs) 

ECOIMSA Abonament recollida 09.02.15 ADO -4,05 

STONE ABBEY, SL 
Recollida gossos abandonats mes de 
febrer 

O 2.809,12 

 
Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a l’efecte 
corresponent. 
 
 
12. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
Per unanimitat dels presents s’acorda aprovar la urgència i tractar les propostes següents: 
 
12.1. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS PREUS PÚBLIC S PER A LES 
ACTIVITATS DEL PROJECTE "GAUDEIX L'ESTIU AL RIPOLLÈ S" 
 
Vista la proposta de modificació dels preus públics per a les activitats del projecte 
"Gaudeix l'estiu al Ripollès" destinat als joves de la comarca del Ripollès que hi vulguin 
participar; 
 
De conformitat amb allò que determina l’article 3.1 de l’Ordenança General de 
preus públics d’aquesta Entitat,  i emès l’informe acreditatiu de cobrir-se com a 
mínim els costos del servei o de l’activitat a prestar, de conformitat amb allò que 
determina l’article 44 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text 
refós de la llei reguladora de les hisendes locals,  
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat dels membres assistents acorda: 
 
Primer.  Establir els preus públics següents: 
 

ACTIVITAT PREU PÚBLIC 
SENSE IVA 

Parc aquàtic 12,00 € 
Platja 15,00 € 
Intercanvi Conflent 15,00 € 
Parc Aventura 15,00 € 

 
Segon. Aquests preus públics entraran en vigor, si no es formulen reclamacions, 
un cop transcorreguts vint dies hàbils des de l’endemà de la seva publicació al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona. En altre cas entrarà en vigor des del 
dia següent a l’aprovació i publicació definitiva. 
 
Tercer.  Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i Tresoreria a l’efecte oportú. 
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13. INFORMACIÓ DE PRESIDÈNCIA I GERÈNCIA 
 
No n’hi ha.  
 
 
14. 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 
 


