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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 10/2015 
 
 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dilluns 8 de juny de 2015 
Hora d’inici: 18:45 hores 
Hora d’acabament: 19:10 hores 
Règim de sessió: Extraordinària 
 
 
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 Sastre 
  • Sr. Xavier Perpinyà i Colomer 
  • Sra. Paquita Pastoret Busquets 
   
 Gerent: • Sr. Albert Puigvert i Tuneu 
   
 Secretària accidental: • Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   
Excusa la seva absència: • Sr. Juan Bautista Cruz Aznar 
 
 
L’objecte de la reunió és celebrar la sessió extraordinària del Consell de Govern i tractar 
els assumptes de l’ordre del dia següent: 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació de la segona modificació del document de característiques tècniques que 

forma part del conveni d'encàrrec de gestió entre DIPSALUT i el Consell Comarcal 
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del Ripollès per a la dinamització dels parcs urbans de salut i les xarxes d’itineraris 
saludables. 

2. Pròrroga del contracte de concessió del servei públic del transport de viatgers en la 
modalitat de serveis a la demanda. 

3. Revisió de preus del contracte de servei públic de recollida de residus municipals i 
altres prestacions de la comarca del Ripollès, per a l'anualitat 2015. 

4. Pròrroga del contracte de concessió del servei públic d'explotació, conservació i 
manteniment de sistemes de sanejament de la comarca del Ripollès. 

5. Aprovació del conveni entre el Consell Esportiu del Ripollès i el Consell Comarcal 
del Ripollès per contribuir al finançament d’activitats esportives. 

6. Aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i el Consell 
Comarcal del Ripollès per a la contractació d’una persona per dur a terme una 
campanya de difusió de la recollida porta a porta al municipi durant el 2015. 

7. Aprovació de factures i certificacions d’obres: 
7.1. Aprovació de factures. 

 
 
El president obre la sessió i es tracten els punts de l'ordre del dia. 
 
 
1. APROVACIÓ DE LA SEGONA MODIFICACIÓ DEL DOCUMENT DE 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES QUE FORMA PART DEL CONVE NI  
D'ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE DIPSALUT I EL CONSELL CO MARCAL 
DEL RIPOLLÈS PER A LA DINAMITZACIÓ DELS PARCS URBAN S DE 
SALUT I LES XARXES D’ITINERARIS SALUDABLES 
 
En data 7 d’abril de 2015 el Consell de Govern va aprovar el 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”, juntament amb el document de característiques tècniques 
que formava part íntegra del mateix conveni. 
 
En data 15 d’abril de 2015, n/RE: 696, DIPSALUT ha tramès un acord de Consell Rector 
de data 31 de març de 2015,  que modifica el document de característiques tècniques que 
forma part del conveni esmentat. Concretament modifica la redacció dels apartats 3.1 i 
3.2, però que no suposa cap variació del contingut del conveni, ni del lliurament de fons 
que aquest preveu per atendre els compromisos que se’n deriven.  
 
En data 13 de maig de 2015, n/RE: 954, DIPSALUT, ha tramés un altre acord de Consell 
Rector de data 28 d’abril de 2015, que modifica el document de característiques tècniques 
que forma part del conveni esmentat. Concretament modifica la redacció de l’antic 
apartat 3.2 a) i anul· la l’apartat 3.2 b), però que no suposa cap variació del contingut del 
conveni, ni del lliurament de fons que aquest preveu per atendre els compromisos que 
se’n deriven.  
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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 la segona modificació del document de característiques tècniques que 
forma part del 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.  
 
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 del document modificat, perquè en tinguin 
constància. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la signatura 
d'aquest document i per dur a terme totes aquelles actuacions que se'n deriven. 
 
 
2. PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC 
DEL TRANSPORT DE VIATGERS EN LA MODALITAT DE SERVEI S A LA 
DEMANDA 
 
Els contractes de transport a la demanda que es relacionen a continuació finalitzen en data  
31 de juliol de 2015 
 

 RUTA ADJUDICATARI 
1 Camprodon-Molló TEISA 

2 
Setcases-Vilallonga-
Llanars-Camprodon 

TEISA 

3 Ogassa-Sant Joan TEISA 
4 Vallfogona-Ripoll I TEISA 
5 Vallfogona-Ripoll II TEISA 
6 Toses-Planoles-Ribes TRANSPORTS MIR 

7 
Pardines-Queralbs-
Campelles-Bruguera 

TRANSPORTS MIR 

8 Servei nocturn comarcal TEISA 
 
La clàusula 17.1 del Plec de contractació estableix que el termini d’execució del servei i 
de vigència del contracte és de TRES anys, a comptar des del dia 1 d’agost de 2010, i, 
prorrogables, anualment  per tres anys més. 
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Vist l’informe del tècnic del Servei d’Ensenyament sobre la necessitat d’executar la 
pròrroga contemplada als contractes de concessió del servei públic de transport a la 
demanda, per una anualitat més, tot i que de moment queden suspeses les rutes 2, 3, 4 i 7 
per falta de demanda; 
 
Vistos els informes de Secretaria i d’Intervenció que consten a l’expedient; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple en sessió celebrada en 
data de 19 de juliol de 2011 i publicades al BOP núm. 144 de Girona, de 29-07-2011, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat dels membres assistents acorda: 
 
Primer.- Prorrogar pel termini d’1 any més, els contractes que es relacionen a la part 
expositiva, amb efectes d’1 d'agost de 2015 i fins a 31 de juliol de 2016. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al concessionari, i fer-li palès que contra l'acord podrà 
presentar recurs de reposició davant el Ple en el termini d'un mes comptat des de l'endemà 
de la recepció d'aquesta notificació, o bé recurs contenciós administratiu davant la sala 
contenciosa del Jutjat del Contenciós de Girona en el termini de dos mesos comptats 
també des de l'endemà de la recepció d'aquest acord. 
 
 
3. REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DE SERVEI PÚBLIC DE 
RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS I ALTRES PRESTACION S DE LA 
COMARCA DEL RIPOLLÈS, PER A L'ANUALITAT 2015 
 
En data 18 de desembre de 2012, el Consell de Govern del Consell de Comarcal del 
Ripollès, va acordar modificar el contracte de servei públic de recollida de residus 
municipals i altres prestacions de la comarca del Ripollès, formalitzat en data 19 d’agost 
de 2002 amb l’empresa VIGFA RESIDUS, SL. 
 
El pacte tercer del conveni de modificació del contracte determina que les futures 
actualitzacions de preus, inclosa la corresponent a l’any 2013, es realitzaran únicament en 
base a la variació de l’IPC. 
 
Vist que l’IPC entre els mesos de desembre de 2013 i desembre de 2014, ha experimentat 
una variació del -1,00%; 
 
Vist l’informe de data 31 de maig de 2011, emès per la secretària accidental del Consell 
Comarcal, en el qual manifesta que no resulta d’aplicació a les factures emeses per 
l’empresa VIGFA RESIDUS, SL el límit establert a l’article 78.3 de la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de contractes del sector públic, en el sentit que la revisió de preus no pot 
superar el 85% de la variació experimentada per l’índex adoptat, atès que l’expedient de 
contractació va ser iniciat i el contracte va ser adjudicat abans de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei; 
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Vist l’informe de la Intervenció de la corporació de data 19 de maig de 2015, en el qual 
manifesta que s’ha de procedir a fer la revisió de preus del contracte de servei públic de 
recollida de residus municipals i altres prestacions de la comarca del Ripollès; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en virtut dels acords de Ple de 
data 19 de juliol de 2011 i publicat al BOP núm. 144 de Girona, de 29-07-2011, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat dels membres assistents acorda: 
 
Primer. Procedir a la revisió dels preus del contracte de servei públic de recollida de 
residus municipals i altres prestacions de la comarca del Ripollès, que una vegada 
aplicada la variació soferta per l’IPC, quedarà fixat, per tot l’any 2015, com tot seguit es 
detalla: 
 

PREU ANTERIOR 1.693.077,87 € 
IPC -1,00 % -16.930,77 € 
PREU FINAL ANY 2015 1.676.147,10 € 

 
Segon. Aquesta modificació té efectes de data 1 de gener de 2015. L’empresa VIGFA 
RESIDUS, SL, haurà de regularitzar els preus facturats fins ara, en la factura 
corresponent al mes de juny. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’empresa adjudicatària, fent-li palès que contra l'acord 
podrà presentar recurs de reposició davant del Ple en el termini d'un mes comptat des de 
l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, o bé recurs contenciós administratiu davant 
el Jutjat Contenciós de Girona en el termini de dos mesos comptats també des de 
l'endemà de la recepció d'aquest acord. 
 
Quart. Donar compte del present acord a la Intervenció i a l’àrea de Medi Ambient i 
Cooperació Municipal, per a l'efecte corresponent. 
 
 
4. PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC 
D'EXPLOTACIÓ, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE SISTEMES  DE 
SANEJAMENT DE LA COMARCA DEL RIPOLLÈS 
 
Vist el contracte de concessió del servei públic d'explotació, conservació i manteniment 
de sistemes de sanejament de la comarca del Ripollès, subscrit entre el Consell Comarcal 
del Ripollès i l'empresa CADAGUA, SA, en data 16 de juny de 2003, amb efectes a partir 
de l'1 de juliol de 2003 i per un termini d'execució i de vigència de 10 anys; 
 
Atès allò que disposa el pacte segon del contracte, juntament amb la clàusula 10 del plec 
regulador de la contractació, sobre el termini d’execució del contracte i les seves 
pròrrogues que estableix que el contracte serà prorrogable expressament per períodes de 6 
mesos fins a un màxim de 2 anys. Únicament en casos de necessitat causada per l’interès 
públic del servei, podrà prorrogar-se la concessió fins a 2 anys més, sens perjudici d’allò 
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que resulti del principi d’equilibri financer del contracte. Així mateix serà obligatòria pel 
contractista una pròrroga de 6 mesos si no ha estat formalitzada una nova adjudicació del 
servei abans de la finalització del termini contractual o de les seves pròrrogues;  
 
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 concessió del servei públic 
d'explotació, conservació i manteniment de sistemes de sanejament de la comarca del 
Ripollès; 
 
Vist l’informe d’Intervenció que acredita la disponibilitat pressupostària amb càrrec a la 
partida 2015.3.161.22799.02 i les consideracions que efectua.  
 
Vist l’informe de Secretaria que consta a l’expedient; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple en sessió celebrada en 
data de 19 de juliol de 2011 i publicades al BOP núm. 144 de Girona, de 29-07-2011, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat dels membres assistents acorda: 
 
Primer. Prorrogar pel termini de sis mesos el contracte de concessió del servei públic 
d'explotació, conservació i manteniment de sistemes de sanejament de la comarca del 
Ripollès, amb efectes d’1 de juliol de 2015 i fins a 1 fins l’1 de gener de 2016. 
 
Segon. Adoptar el compromís de dotar el pressupost de l’exercici 2016 amb la quantitat 
necessària per poder fer front a la pròrroga durant l’any 2016, sempre i quan l’Agència 
Catalana de l’Aigua continuï fent les atribucions anuals que cobreixin el cos del servei i 
fins a l’import màxim d’aquestes atribucions. 
 
Tercer. Comunicar l’acord al concessionari, i fer-li palès que contra el mateix podrà 
presentar recurs de reposició davant el Ple en el termini d'un mes comptat des de l'endemà 
de la recepció d'aquesta notificació, o bé recurs contenciós administratiu davant la sala 
contenciosa del Jutjat del Contenciós de Girona en el termini de dos mesos comptats 
també des de l'endemà de la recepció d'aquest acord. 
 
 
5. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL ESPORTIU DEL 
RIPOLLÈS I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER CON TRIBUIR 
AL FINANÇAMENT D’ACTIVITATS ESPORTIVES 
 
Vist el contingut de la minuta de conveni a subscriure entre el Consell Esportiu del 
Ripollès i el Consell Comarcal del Ripollès per contribuir al finançament d’activitats 
esportives; 
 
Vist l’informe d’Intervenció que consta a l’expedient; 
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Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell Comarcal en 
sessió celebrada en data 28 d’agost de 2007, publicades al BOP de Girona número 179 de 
12-09-2007, en matèria d’aprovació de convenis de col· laboració i cooperació amb les 
altres administracions i entitats; 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat dels membres assistents acorda: 
 
Primer. Aprovar el conveni a subscriure amb el Consell Esportiu del Ripollès especificat 
a la part expositiva. Aquest conveni preveu que el Consell Esportiu del Ripollès pagarà al 
Consell Comarcal del Ripollès l’import de 1.350 € que serà destinat al finançament 
d’activitats esportives o relacionades amb la pràctica de l’esport de formació. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Consell Esportiu del Ripollès, 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 tan àmpliament com en dret fóra menester per a la signatura 
del conveni. 
 
 
6. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT  JOAN DE 
LES ABADESSES I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PE R A LA 
CONTRACTACIÓ D’UNA PERSONA PER DUR A TERME UNA CAMP ANYA 
DE DIFUSIÓ DE LA RECOLLIDA PORTA A PORTA AL MUNICIP I DURANT 
EL 2015 
 
Vist el contingut de la minuta de conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Sant Joan de 
les Abadesses i el Consell Comarcal del Ripollès per a la contractació d’una persona per 
dur a terme una campanya de difusió de la recollida porta a porta al municipi de Sant 
Joan de les Abadesses, amb l’objectiu de sensibilitzar la població i incrementar els índexs 
de recollida selectiva al municipi, que els darrers anys han disminuït notablement;  
 
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 28 d’agost de 2007, publicades al BOP de Girona número 179 de 
12-09-2007, en matèria d’aprovació de convenis de col· laboració i cooperació amb les 
altres administracions i entitats; 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat dels membres assistents acorda: 
 
Primer. Aprovar el conveni a subscriure amb l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses 
especificat a la part expositiva. Aquest conveni preveu que l’Ajuntament de Sant Joan de 
les Abadesses pagarà l’import màxim de 3.200 €, en concepte dels costos laborals de la 
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persona que contractarà el Consell Comarcal per dur a terme la campanya de difusió de la 
recollida porta a porta.  
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, per a 
l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest acord a l’ Àrea de Medi Ambient i Cooperació Municipal 
i a la Intervenció de la corporació, juntament amb una còpia del conveni, per a la seva 
constància. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la signatura 
del conveni. 
 
 
7. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
7.1. 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: 
 

Proveïdor Concepte Indicador 
Import Euros 
(IVA inclòs) 

HOSTESA 
Monitoratge ZER Vall del Ter, mes 
d’abril 

ADO 2.756,40 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Busos nocturns, mes de maig ADO 3.537,01 

CONSORCI GESTIÓ 
RESIDUS URBANS  
CC OSONA 

Cànon/taxa abocament Orís, mes 
d’abril 

ADO 38.040,52 
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Proveïdor Concepte Indicador 
Import Euros 
(IVA inclòs) 

HOSTESA 
Monitoratge menjador escolar Ribes, 
mes d’abril 

ADO 6.790,08 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
13.05.15 

ADO 909,37 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
28.04.15 

ADO 925,54 

LA TEULERIA, SL 
Menjador ZER Vall del Ter, mes de 
maig 

ADO 1.917,49 

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

ADO 275,04 

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

ADO 249,47 

FUNDACIÓ TELEVALL 
Manteniment sistemes informàtics, 
mes d’abril 

O 3.176,60 

BERNARDINO 
LLONGARRIU 
GUILLAMET 

TEC L-4, mes d’abril O 2.196,88 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-15, mes de maig O 2.505,92 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-13, mes de maig O 2.110,30 

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

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-16, mes de maig O 3.890,72 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-10, mes de maig O 2.681,64 

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

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

O 7.933,40 

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

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-8, mes de maig O 4.145,48 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA– 

TEC L-3, mes de maig O 3.359,80 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA– 

TEC L-1, mes de maig O 3.410,53 
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Proveïdor Concepte Indicador 
Import Euros 
(IVA inclòs) 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA– 

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

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

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

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

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

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

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

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

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

 
Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a l’efecte 
corresponent. 
 
 
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 
 


