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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 11/2014 
 
 

Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts, 20 de maig de 2014 
Hora d’inici: 18:55 hores 
Hora d’acabament: 19:15 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 i Sastre 
  • Sr. Marc Grifell i Vera 
  • Sr. Xavier Perpinyà i Colomer 
   
 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 de la tramitació de l’expedient, del plec de clàusules administratives 

particulars i del plec de prescripcions tècniques que regulen la contractació mitjançant 
procediment obert amb un únic criteri d’adjudicació, el preu més baix, del servei 
escolar de menjador de l’escola Mare de Déu de Ribes de Freser. 

3. Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions 
tècniques del procediment  negociat sense publicitat del contracte de serveis per a 
l’elaboració i distribució de menjars destinats al servei escolar de menjador de les 
escoles de la  ZER Vall del Ter. 
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4. Aprovació dels convenis de col· laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès i les 
Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de les escoles Doctor Robert de 
Camprodon, Institut Escola de Sant Joan de les Abadesses, Pirineu de Campdevànol, 
Joan Maragall, Ramon Suriñach i Tomàs Raguer de Ripoll, per a la gestió del servei 
de menjador escolar. 

5. Ratificar el Decret d’aprovació del conveni de col·laboració específic entre el 
Departament de Cultura i el Consell Comarcal del Ripollès en relació a la 
transferència anual per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Ripollès. 

6. Proposta de requeriment previ a la interposició de recurs contenciós administratiu 
contra la resolució definitiva d'atribució de recursos 2013, dictada pel director de 
l’Agència Catalana de l’Aigua en data 25.3.14 

7. Aprovació de factures i certificacions d’obres. 
8. Mocions d'urgència. 
9. Precs i preguntes. 
 
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 5 de maig de 2014 sense cap esmena. 
 
 
2. APROVACIÓ DE LA TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT, DEL P LEC DE 
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DEL PLEC DE  
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGULEN LA CONTRACTACIÓ  
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB UN ÚNIC CRITERI 
D’ADJUDICACIÓ, EL PREU MÉS BAIX, DEL SERVEI ESCOLAR  DE 
MENJADOR DE L’ESCOLA MARE DE DÉU DE NÚRIA DE RIBES DE FRESER 
 
El Consell Comarcal del Ripollès en data 8 de setembre de 2004, va formalitzar un 
contracte per a la concessió del servei públic de menjador escolar. La vigència d’aquest 
contracte, incloses les pròrrogues, finalitza quan s’acabi el curs 2013-2014. Cal doncs 
iniciar el corresponent procés de contractació per tal de garantir que, a l’inici del curs 
2014-2015, el servei escolar de menjador no s’interrompi. 
 
El servei escolar de menjador que el Consell Comarcal ha de gestionar a partir del curs 
2014-2015 és únicament el de les escoles de la ZER Vall del Ter i el de l’escola Mare de 
Déu de Núria de Ribes de Freser. Pels motius que es detallen a l’informe  de la Gerència, 
de data 9 de maig de 2014, sobre la necessitat del contracte, resulta aconsellable fer dos 
contractes separats. 
 
Vist l'informe de la Gerència sobre la necessitat de contractar el servei escolar de 
menjador de l’escola Mare de Déu de Núria de Ribes de Freser; 
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Vist el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques  que regulen 
la contractació mitjançant procediment obert amb únic criteri d’adjudicació, el preu més 
baix,  del contracte del servei escolar de menjador de l’escola Mare de Déu de 
Núria de Ribes de Freser;  
 
Atès que per a dur a terme aquest servei s’ha de procedir a la tramitació i resolució de 
l’expedient de contractació corresponent, amb l’aprovació dels plecs i de la despesa 
corresponent, sense major demora que la que imposa la tramitació de 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 30-01-
2012, 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Aprovar la tramitació de l’expedient de contractació i el procediment 
d’adjudicació per procediment obert amb únic criteri d’adjudicació, el preu més baix, del 
contracte del servei escolar de menjador de l’escola Mare de Déu de Núria de 
Ribes de Freser. 
 
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques del procediment obert amb únic criteri d’adjudicació, el preu més baix, del 
contracte del servei escolar de menjador de l’escola Mare de Déu de Núria de 
Ribes de Freser. 
 
Tercer. Autoritzar la despesa de 64.024,80€/any, més 6.402,48€, corresponent al 10% 
d’IVA,resultant un import total de 70.427,28€/any (SETANTA MIL QUATRE-CENTS 
VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS) IVA inclòs, per curs escolar, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost vigent, supeditat a l’informe favorable 
d’Intervenció. 
 
Quart. Adoptar el compromís de consignar dotació pressupostària suficient en el 
pressupost de les properes anualitats de vigència del contracte, per fer garantir  el seu 
finançament. 
 
Cinquè. Convocar el procediment obert amb únic criteri d’adjudicació, el preu més baix, 
mitjançant anuncis de licitació en el BOP de Girona, i al tauler d’anuncis de la corporació 
pel termini de 15 dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació al BOP de 
Girona. També es publicarà l’anunci de licitació a la web del Consell Comarcal del 
Ripollès www.ccripolles.cat en l’apartat del Perfil del contractant. 
 
Sisè. Les resolucions anteriors estan sotmeses a l’informe de la Intervenció del Consell 
Comarcal sobre disponibilitat pressupostària. 
 
Setè. Que Intervenció informi sobre la disponibilitat pressupostària i Secretaria sobre el 
procediment a seguir. 
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3. APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS I DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D EL 
PROCEDIMENT  NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT DEL CONTRACT E 
DE SERVEIS PER A L’ELABORACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE MENJ ARS 
DESTINATS AL SERVEI ESCOLAR DE MENJADOR DE LES ESCO LES 
DE LA  ZER VALL DEL TER 
 
El Consell Comarcal del Ripollès en data 8 de setembre de 2004, va formalitzar un 
contracte per a la concessió del servei públic de menjador escolar. La vigència d’aquest 
contracte, incloses les pròrrogues, finalitza quan s’acabi el curs 2013-2014. Cal doncs 
iniciar el corresponent procés de contractació per tal de garantir que, a l’inici del curs 
2014-2015, el servei escolar de menjador no s’interrompi. 
 
El servei de menjador escolar que el Consell Comarcal ha de gestionar a partir del curs 
2014-2015 és únicament el de les escoles de la ZER Vall del Ter i el de l’escola Mare de 
Déu de Núria de Ribes de Freser. Pels motius que es detallen a l’informe  de la Gerència 
de data 29 d’abril de 2014, sobre la necessitat del contracte, resulta aconsellable fer dos 
contractes separats. 
 
Vist l'informe de la Gerència sobre la necessitat de contractar el servei per a 
l’elaboració i distribució de menjars destinats al servei escolar de menjador de les 
escoles de la ZER Vall del Ter; 
 
Vist el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques  que regulen 
la contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat del contracte  de serveis 
per a l’elaboració i distribució de menjars destinats al servei escolar de menjador 
de les escoles de la  ZER Vall del Ter;  
 
Vist l’informe d’Intervenció que acredita la disponibilitat pressupostària amb càrrec a la 
partida 2014.1.3261.22799.01 i l’informe de Secretaria que consta a l’expedient; 
 
Atès que per a dur a terme aquest servei s’ha de procedir a la tramitació i resolució de 
l’expedient de contractació corresponent, amb l’aprovació dels plecs i de la despesa 
corresponent; 
 
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 30-01-2012, 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Aprovar la tramitació de l’expedient de contractació i el procediment 
d’adjudicació per procediment negociat sense publicitat del contracte de serveis per a 
l’elaboració i distribució de menjars destinats al servei escolar de menjador de les 
escoles de la  ZER Vall del Ter. 
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Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques del procediment negociat sense publicitat, del contracte de serveis per a 
l’elaboració i distribució de menjars destinats al servei escolar de menjador de les 
escoles de la  ZER Vall del Ter. 
 
Tercer. Autoritzar la despesa de 17.113,66 €/any, més 1.711,37 €, corresponent al 10% 
d’IVA, resultant un import total de 18.825,03 €/any (DIVUIT MIL VUIT-CENTS VINT-
I-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS) IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària del pressupost vigent, supeditat a l’informe favorable d’Intervenció. 
 
Quart. Adoptar el compromís de consignar dotació pressupostària suficient en el 
pressupost de les properes anualitats de vigència del contracte, per fer garantir  el seu 
finançament. 
 
Cinquè. Convocar el procediment negociat sense publicitat mitjançant la petició de com a 
mínim tres ofertes a empreses capacitades per a la realització de l’objecte del contracte. 
 
 
4. APROVACIÓ DELS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ ENTRE E L 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I LES ASSOCIACIONS DE  MARES I 
PARES D’ALUMNES DE LES ESCOLES DOCTOR ROBERT DE 
CAMPRODON, INSTITUT ESCOLA DE SANT JOAN DE LES ABAD ESSES, 
PIRINEU DE CAMPDEVÀNOL, JOAN MARAGALL, RAMON SURIÑA CH I 
TOMÀS RAGUER DE RIPOLL, PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI DE 
MENJADOR ESCOLAR 
 
Vistes les minutes dels convenis de col· laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès i 
les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de les escoles Doctor Robert de 
Camprodon, Institut Escola de Sant Joan de les Abadesses, Pirineu de Campdevànol, Joan 
Maragall, Ramon Suriñach i Tomàs Raguer de Ripoll, per a la gestió del servei de 
menjador escolar; 
 
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 les Associacions de Mares i Pares 
d’Alumnes de les escoles Doctor Robert de Camprodon, Institut Escola de Sant Joan de 
les Abadesses, Pirineu de Campdevànol, Joan Maragall, Ramon Suriñach i Tomàs Raguer 
de Ripoll, per a la gestió del servei de menjador escolar. 
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Segon. Comunicar aquest acord a les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes 
interessades, a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció i al Servei d’Ensenyament, 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. 
 
 
5. RATIFICAR EL DECRET D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ESPECÍFIC ENTRE EL DEPARTAMENT DE CUL TURA I 
EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS EN RELACIÓ A LA 
TRANSFERÈNCIA ANUAL PER A LA GESTIÓ DE L’ARXIU COMA RCAL 
DEL RIPOLLÈS 
 
Vist el Decret de Presidència de data 8 de maig de 2014 que es transcriu a continuació: 
 
APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPECÍFIC ENTRE EL 
DEPARTAMENT DE CULTURA  I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 
EN RELACIÓ A LA TRANSFERÈNCIA ANUAL PER A LA GESTIÓ DE L’ARXIU 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS 
 
Vista la minuta del conveni entre el Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya i el Consell Comarcal del Ripollès en relació a la transferència anual per a la 
gestió de l’Arxiu Comarcal 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 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, 
 
RESOLC: 
 
Primer. Aprovar el conveni entre el Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya i el Consell Comarcal del Ripollès especificat a la part expositiva, en tots els 
seus termes. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura, per a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció del Consell Comarcal, juntament amb una 
còpia de la minuta aprovada. 
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Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la signatura 
del conveni. 
 
Cinquè. Ratificar aquest Decret en la propera sessió de Consell de Govern que se 
celebri. 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Ratificar el Decret aprovació del conveni de col·laboració específic entre el 
Departament de Cultura i el Consell Comarcal del Ripollès en relació a la transferència 
anual per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Ripollès 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura i donar-ne compte a la 
Intervenció del Consell Comarcal, per a la seva constància. 
 
 
6. PROPOSTA DE REQUERIMENT PREVI A LA INTERPOSICIÓ DE RECURS 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU CONTRA LA RESOLUCIÓ DEFINI TIVA 
D'ATRIBUCIÓ DE RECURSOS 2013, DICTADA PEL DIRECTOR DE 
L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA EN DATA 25.3.14  
 
 
Antecedents de fet: 
 
En data 7 d'abril de 2014, ha estat notificada a aquesta corporació la Resolució definitiva 
d'atribució de recursos 2013, dictada pel director de l’Agència Catalana de l’Aigua en 
data 25 de març de 2014, per la qual s’atribueix al Consell Comarcal del Ripollès 
l’import de 59.598,94 € (més IVA), en concepte de despeses indirectes d’explotació per 
a la prestació del servei de sanejament a l’àmbit del Consell Comarcal del Ripollès, 
exercici 2013.  
 
Aquesta atribució, segons es determina a la pròpia Resolució, es fixa de conformitat amb 
allò que disposa l'article 174.19 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic, pel qual s'afegeix una Disposició 
transitòria vuitena al text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, amb el 
següent redactat: 
 

«Disposició transitòria vuitena 
En el càlcul de les atribucions de recursos per al finançament dels sistemes 
públics de sanejament corresponents a l’exercici pressupostari del 2013, es pot 
incloure fins al 80% de l’import certificat i validat per l’Agència Catalana de 
l’Aigua per a l’exercici pressupostari del 2012 en concepte de les despeses 
indirectes d’explotació a què fa referència l’article 55.2 del text refós de la 
legislació en matèria d’aigües de Catalunya. L’atribució de recursos té caràcter 
finalista per a la gestió dels sistemes de sanejament, per la qual cosa l’ens gestor 
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ha de justificar que la despesa indirecta afectada té aquest caràcter mitjançant 
certificat de la seva intervenció.» 

 
En base a aquesta Disposició transitòria vuitena, la Resolució definitiva d'atribució de 
recursos 2013, dictada pel director de l’Agència Catalana de l’Aigua en data 25 de març 
de 2014, atribueix al Consell Comarcal del Ripollès, com ja s'ha esmentat abans, 
l’import de 59.598,94 € (més IVA), en concepte de despeses indirectes d’explotació. No 
obstant això, les despeses indirectes d’explotació reals i certificades per la intervenció 
d'aquesta corporació, corresponents a l'exercici 2013, han estat de 81.333,75 € (més 
IVA). En conseqüència, resten 21.734,81 € més IVA pendents de pagament. 
 
 
Fonaments de Dret: 
 
I.-  El Consell Comarcal del Ripollès reclama a l'Agència Catalana de l'Aigua el 
pagament, en concepte de despeses indirectes d'explotació, de l'import certificat per la 
Intervenció per despeses efectivament generades durant l'exercici 2013, que ascendeix un 
import de 81.333,75 € més IVA. 
 
S'adjunta a efectes acreditatius el certificat emès per l'interventor accidental del Consell 
Comarcal del Ripollès en data 9 d'abril de 2014, com a annex núm. 1 i el detall de les 
despeses indirectes d'explotació corresponents a l'exercici 2013, com a annex núm. 2. 
 
La Resolució que s'impugna, en canvi, només atribueix al Consell Comarcal, en tant que 
Administració competent, l'import màxim de 59.598,94 € (més IVA), en concepte de 
despeses indirectes del 2013. Aquesta atribució es fa en base a la Llei 2/2014, de 27 de 
gener, publicada en el DOG del 30 de gener de 2014 que, en afegir la Disposició 
Transitòria vuitena al text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya al seu 
article 174.19, té efectes retroactius a l'exercici 2013. 
 
Aquesta manera de procedir vulnera l'article 9.3 de la Constitució espanyola que 
garanteix el principi de seguretat jurídica i deixa en una situació d'indefensió aquesta 
corporació. Alhora s'està vulnerant la doctrina dels actes propis i el principi de la 
confiança legítima. 
 
En efecte, l'article 3.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les 
Administracions públiques i del Procediment administratiu comú disposa el següent: 
 

"Les Administracions públiques serveixen amb objectivitat els interessos generals 
i actuen d'acord amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, 
desconcentració i coordinació, amb submissió plena a la Constitució, a la Llei i al 
Dret. Igualment hauran de respectar en la seva actuació els principis de bona fe 
i confiança legítima." 
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L'ACA fins a l'exercici 2013 sempre havia pagat la totalitat de les despeses indirectes 
d'explotació i, conforme a la doctrina dels actes propis, ara no pot desconèixer aquesta 
actuació precedent, sinó que hi està vinculada. 
 
A més, el Consell Comarcal tenia la confiança de rebre l'import certificat en concepte de 
despeses indirectes d'explotació que, cal insistir-hi, són despeses efectivament generades i 
que ara resten sense finançament. 
 
Aquesta corporació pot entendre la necessitat que té la Generalitat de Catalunya de 
restringir les despeses a fi de poder restaurar les seves finances, però això no pot 
comportar en cap cas que el Consell Comarcal del Ripollès o qualsevol altra 
administració hagi d’incomplir el pagament de les despeses d’explotació directes i 
indirectes derivades del contracte que té subscrit amb l’empresa que gestiona les 
depuradores del Ripollès. 
 
 
II.- L’article 41 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels 
serveis públics de sanejament preveu que l’atribució de recursos necessaris per tal de 
garantir la prestació eficient del servei, comprèn els costos d’explotació, manteniment, 
personal i, si s’escau, de reposicions de l’estació de depuració d’aigües residuals i de les 
instal.lacions del sistema en alta. 
 
De conformitat amb allò que disposa l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, en els litigis entre 
Administracions Públiques no es pot interposar recurs en via administrativa. No obstant 
això, quan una Administració interposi recurs contenciós administratiu contra una altra, 
podrà requerir-la prèviament perquè derogui la disposició, anul· li o revoqui l'acte, faci 
cessar o modifiqui l'actuació material, o iniciï l'activitat a què estigui obligada. 

 
El requeriment haurà de dirigir-se a l'òrgan competent mitjançant escrit raonat que 
concretarà la disposició, acte, actuació o inactivitat, i haurà de produir-se en el termini de 
dos mesos comptats des de la publicació de la norma o des que l'Administració que 
formula el requeriment hagués conegut o pogut conèixer l'acte, actuació o inactivitat. 

 
El requeriment s'entendrà rebutjat si, dintre del mes següent a la seva recepció, el requerit 
no el contestés. 
 
Així mateix, de conformitat amb l’article 46.6 del mateix cos legal, quan abans de la 
interposició del recurs contenciós administratiu, s’hagi efectuat el requeriment previ 
regulat a l’article 44, el termini dels dos mesos per interposar-lo, comptarà a partir del dia 
següent a aquell en què es rebi la comunicació de l’acord exprés o s’entengui 
presumptament rebutjat. 
 
 
III.- Per acord adoptat pel Ple del Consell Comarcal de data 19 de juliol de 2011, es va 
delegar en el Consell de Govern la competència per exercir les accions administratives i 
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judicials que no s’exercitin per urgència, en matèries de competència plenària (publicat al 
BOP núm. 144, de 29 de juliol de 2011). 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Efectuar requeriment previ a la interposició de recurs contenciós administratiu 
contra la Resolució definitiva d'atribució de recursos 2013, dictada pel director de 
l’Agència Catalana de l’Aigua en data 25 de març de 2014, per la qual s’atribueix al 
Consell Comarcal del Ripollès l’import de 59.598,94 € (més IVA), en concepte de 
despeses indirectes d’explotació per a la prestació del servei de sanejament a l’àmbit del 
Consell Comarcal del Ripollès, exercici 2013.  
 
Segon.- Sol· licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua que anul·li parcialment la Resolució 
de data 25 de març de 2014, en el sentit que l'import a atorgar al Consell Comarcal del 
Ripollès en concepte de despeses indirectes d'explotació, corresponent a l'exercici 2013, 
ha de ser de 81.333,75 €, més IVA.                                                                                                                                                                                                                                           
 
Tercer.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’Agència Catalana de l’Aigua, a l’empresa 
CADAGUA, S.A. i a la intervenció als efectes oportuns. 
 
 
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, 
 
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) 

CONSORCI RIPOLLÈS 
DESENVOLUPAMENT 

Finançament part proporcional RT 
negatiu 

ADO 30.822,70 
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Proveïdor Concepte Indicador Import Euros 
(IVA inclòs) 

CONSORCI RIPOLLÈS 
DESENVOLUPAMENT 

Finançament part proporcional 
préstecs 

ADO 52.694,64 

CONSORCI RIPOLLÈS 
DESENVOLUPAMENT 

Finançament part proporcional 
préstecs TIC i FEDER 

ADO 26.691,50 

TRANSPORTS MIR, SA 
Transport demanda Ribes-Ripoll, mes 
d’abril 

ADO 8.017,72 

TRANSPORTS MIR, SA 
Transport demanda Vall de Ribes, 
mes d’abril 

ADO 435,57 

DISTILLER, SA 
Tractament i transport lixiviats 9 a 
16-04-14 

ADO 7.352,73 

DISTILLER, SA 
Tractament i transport lixiviats 22 i 
23-04-14 

ADO 2.960,27 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida residus sòlids, mes d’abril ADO 118.181,97 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida selectiva mes d’abril ADO 22.485,85 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida poda Ribes mes d’abril ADO 437,27 

DISTILLER, SA 
Tractament i transport lixiviats 25-
29-30-04-14 

ADO 5.903,21 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Ripoll, mes 
d’abril 

ADO 50.266,60 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Ribes Freser, 
mes d’abril 

ADO 13.737,48 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Planoles, mes 
d’abril 

ADO 1.002,87 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Toses, mes 
d’abril 

ADO 581,46 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Núria, mes 
d’abril 

ADO 2.694,12 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Setcases, mes 
d’abril 

ADO 711,15 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Sant Joan, mes 
d’abril 

ADO 9.198,67 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Camprodon,  
mes d’abril 

ADO 9.008,53 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Transport demanda Vall de 
Camprodon, mes d’abril 

ADO 1.806,06 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Transport demanda Vallfogona, mes 
d’abril 

ADO 295,96 
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Proveïdor Concepte Indicador Import Euros 
(IVA inclòs) 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Transport Reforç a la demanda línia 
Ripoll-Camprodon, mes d’abril 

ADO 1.752,30 

SERHS FOOD ÀREA, SL 
Part variable menjador escolar, mes 
d’abril 

ADO 7.496,31 

SERHS FOOD ÀREA, SL 
Part fixa menjador escolar, mes 
d’abril 

ADO 20.879,60 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Sant Pau,  mes 
d’abril 

ADO 3.927,99 

FUNDACIÓ TELEVALL 
Manteniment sistemes informàtics, 
mes d’abril 

O 3.171,20 

BERNARDINO 
LLONGARRIU 
GUILLAMET 

TEC L-4, mes d’abril O 2.746,11 

JORDI COMA MARCÉ TEC L-17, mes d’abril O 3.160,14 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-10, mes d’abril O 2.681,63 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-11, mes d’abril O 6.629,10 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-13, mes d’abril O 2.110,29 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-14, mes d’abril O 3.561,06 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-15, mes d’abril O 3.561,06 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-16, mes d’abril O 2.835,57 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-18, mes d’abril O 2.298,71 

STONE ABBEY, SL Recollida gossos, mes d’abril O 2.247,30 

LIMPIEZAS DEYSE Neteja CCR mes d’abril O 2.212,99 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA– 

TEC L-1, mes d’abril O 1.836,46 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA– 

TEC L-2, mes d’abril O 4.586,76 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 

TEC L-3, mes d’abril O 3.554,43 
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Proveïdor Concepte Indicador Import Euros 
(IVA inclòs) 

INTERURBANOS, SA –
TEISA 
TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-5, mes d’abril O 1.290,62 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-7, mes d’abril O 1.938,78 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-8, mes d’abril O 4.295,36 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-9, mes d’abril O 3.758,55 

RESIDÈNCIA CANINA 
CAN PUJOL, SC 

Recollida gossos, mes d’abril O 561,84 

CREU ROJA RIPOLL TEC L-19, mes d’abril O 1.982,44 

 
Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a l’efecte 
corresponent. 
 
 
8. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
No se’n presenten. 
 
 
9. 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 


