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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 12/2014 
 
 

Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts, 3 de juny de 2014 
Hora d’inici: 19:05 hores 
Hora d’acabament: 19:20 hores 
Règim de sessió: Ordinària 
 
 
 
Assistents: Presidenta: • Sra. M. Immaculada Constans i Ruiz 
   
 Vicepresidents: • 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 
   
 Secretària accidental: • Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   
Excusen la seva absència: • Sr. Albert Puigvert i Tuneu 
 
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. Adhesió al conveni entre l’Agència de Residus de Catalunya i ECOVIDRIO per a la 

recollida de vidre. 
3. Aprovació de la revisió de preus del contracte del servei de neteja de l’edifici del 

Consell Comarcal del Ripollès. 
4. Aprovació de factures i certificacions d’obres. 
5. Mocions d'urgència: 

5.1 Aprovació del conveni de col· laboració entre l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament i el Consell Comarcal del 
Ripollès relatiu a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar 
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de transport, del servei escolar de menjador, i altres prestacions en matèria 
d'ensenyament. 

6. Precs i preguntes. 
 
La presidenta 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 20 de maig de 2014 sense cap esmena. 
 
 
2. ADHESIÓ AL CONVENI ENTRE L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE  
CATALUNYA I ECOVIDRIO PER A LA RECOLLIDA DE VIDRE 
 
Els 19 municipis que integren la comarca del Ripollès van delegar al Consell Comarcal la 
gestió de la recollida de vidre. Aquesta delegació va ser publicada al BOP de Girona, 
número 126, d’1 d’octubre de 1998; 
 
L’article 9 de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos preveu que la 
participació de les entitats locals en els sistemes integrats de gestió de residus d’envasos i 
envasos usats es formalitzarà mitjançant la firma de convenis de col· laboració entre els 
ens locals i les entitats a les que s’assigni la gestió del sistema; 
 
L’Agència de Residus de Catalunya i Ecovidrio, Societat Anònima van signar en data 2 
d’abril de 2014, un nou conveni de col· laboració fins l'any 2018, que té per objecte 
regular el funcionament del Sistema Integrat de Gestió d'envasos i residus d'envasos de 
vidre, gestionat per ECOVIDRIO a Catalunya, amb la finalitat de garantir el compliment 
de la Llei 11/1997, de 24 d'abril, reguladora d’envasos i residus d’envasos, i optimitzar la 
gestió d’aquesta fracció i el seu finançament, per tal de garantir la seva viabilitat tècnica; 
 
De conformitat amb el contingut d'aquest Conveni, els ens locals que voluntàriament 
vulguin adherir-se i participar en el Sistema Integrat de Gestió d'envasos i residus 
d'envasos de vidre, hauran de formalitzar acord exprés en aquest sentit. 
 
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 29.7.11, 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Adherir-se al conveni de col· laboració subscrit en data 2 d'abril de 2014 entre 
l’Agència de Residus de Catalunya i la societat ECOVIDRIO i acceptar expressament les 
condicions que se'n deriven. 
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Segon. Comunicar que els 19 municipis que integren la comarca del Ripollès participaran 
en aquest conveni i que l'empresa contractada pel Consell Comarcal del Ripollès per a la 
recollida i tractament de residus municipals i altres prestacions, efectuarà la recollida 
selectiva i la recuperació dels envasos i residus d'envasos de vidre, amb l'obligació de 
lliurar-lo a les plantes de recuperació que es designin.  
 
Tercer. Notificar aquest acord a l’Agència de Residus de Catalunya i a la societat i 
Ecovidrio. 
 
Quart. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció del Consell, perquè en tingui 
constància. 
 
 
3. APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE D E SERVEI 
DE NETEJA DE L’EDIFICI DEL CONSELL COMARCAL DEL RIP OLLÈS 
 
En data 2 de maig de 2013, es formalitza el contracte de servei de neteja de l’edifici del 
Consell Comarcal del Ripollès, entre l’empresa Limpiezas Deyse, SL i el Consell 
Comarcal del Ripollès, per un  termini d'execució de dos anys i prorrogable per períodes 
anuals fins a un màxim de 4 anys. 
 
En data 23 de maig de 2014, l’empresa Limpiezas Deyse, SL, ha presentat una sol· licitud  
de revisió de preus. 
 
La clàusula setena del Plec de clàusules economicoadministratives particulars que regulen 
la contractació determina que el preu del servei es revisarà anualment i transcorregut el 
primer any de servei, amb l’aplicació de l’IPC corresponent, sense que la revisió  pugui 
superar el 85% de la variació experimentada per l’índex aplicat. 
 
S’ha comprovat que l’IPC entre els mesos d’abril de 2013 i maig de 2014, ha 
experimentat un augment del 0,4%. 
 
En data 27 de maig de 2014, la Intervenció de la corporació ha emès un informe en el 
qual manifesta que és procedent la revisió de preus del contracte perquè hi ha crèdit 
suficient a l’aplicació pressupostària 2014.4.920.22799.02 per fer front a la revisió 
proposada fins a finals de l'any 2014, i que, en tot cas, cal adoptar el compromís de dotar 
els pressupostos dels exercicis 2015 i següents amb les quantitats necessàries per poder 
fer front als imports corresponents a cada anualitat, durant la vigència del contracte. 
 
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: 
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Primer. Procedir a la revisió dels preus del contracte de servei de neteja de l’edifici del 
Consell Comarcal del Ripollès, que una vegada aplicat l’increment del 0,34%, que és el 
legalment procedent, quedarà fixat en la quantitat de 22.021,71 € més 4.624,56 € 
corresponents al 21% d’IVA i que resulta un import total de 26.646,27 € (vint-i-sis mil 
sis-cents quaranta-sis euros amb vint-i-set cèntims) IVA inclòs. 
 
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a la partida  2014.4.920.22799.02 del pressupost 
de l'exercici vigent, adoptant el compromís de dotar el pressupost de l’exercici 2015 i 
següents amb la quantitat necessària per poder fer front als imports corresponents a cada 
anualitat, durant la vigència del contracte. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’empresa adjudicatària, fent-li palès que contra l'acord 
podrà presentar recurs de reposició davant de la Presidència 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 la Tresoreria, per a l'efecte 
corresponent. 
 
 
4. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
4.1. APROVACIÓ DE FACTURES 
 
Vista la proposta d’aprovació de la relació de despeses, i atès que han estat degudament 
conformades pels responsables de cada àrea i fiscalitzades favorablement per la 
Intervenció del Consell; 
 
Vist que l'acord del plenari del Consell Comarcal, adoptat en la sessió de 19 de juliol de 
2011 (BOP núm. 144 de 29-07-2011), conjuntament amb el Decret de Presidència de data 
12 de gener de 2012 (BOP núm. 20 de 30-01-2012), va delegar al Consell de Govern la 
competència per autoritzar, disposar i reconèixer obligacions que esdevinguin de 
contractacions d’import superior a 50.000 euros, IVA inclòs, 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Autoritzar, disposar i/o reconèixer les despeses que es detallen tot seguit, amb 
càrrec a les diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses del pressupost 
vigent: 
 

Proveïdor Concepte Indicador Import Euros 
(IVA inclòs) 

CONSORCI GESTIÓ 
RESIDUS URBANS  

Cànon/taxa abocament Orís, mes 
d’abril 

ADO 40.173,34 
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Proveïdor Concepte Indicador Import Euros 
(IVA inclòs) 

CC OSONA 

DISTILLER, SA 
Tractament i transport lixiviats 6-7-8-
05-14 

ADO 4.445,60 

DISTILLER, SA 
Tractament i transport lixiviats 12-
13-16-05-14 

ADO 4.477,94 

PALVI, SL 
Adquisició compactadors mòbils 
RSU 

O 47.286,78 

 
Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a l’efecte 
corresponent. 
 
 
5. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
Per unanimitat dels presents s’acorda aprovar la urgència i tractar la proposta següent: 
 
5.1. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MIT JANÇANT 
EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT I EL CONSELL COMARCAL DEL 
RIPOLLÈS RELATIU A LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES QUA NT A LA 
GESTIÓ DEL SERVEI ESCOLAR DE TRANSPORT, DEL SERVEI ESCOLAR 
DE MENJADOR, I ALTRES PRESTACIONS EN MATÈRIA D'ENSE NYAMENT 
 
El Decret 219/1989, d'1 d'agost, estableix la delegació de determinades competències de 
la Generalitat a les comarques en matèria d'ensenyament. L'article 8 d'aquest Decret 
estableix que l'assignació a cada comarca dels recursos econòmics, materials i personals 
serà objecte de conveni individualitzat entre la Generalitat de Catalunya i la corresponent 
comarca i l’article 9 determina que aquesta delegació de competències de la Generalitat a 
les comarques, en matèria d’ensenyament, tindrà caràcter indefinit, 
 
En data 3 de febrer de 2014, el Consell de Govern del Consell Comarcal del Ripollès va 
aprovar el conveni de col· laboració entre el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Ripollès relatiu a la delegació de 
competències quant a la gestió del servei escolar de transport escolar, del servei escolar 
de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament. 
 
L’entrada en vigor, el 31 de desembre de 2013, de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, ha obligat a adaptar el contingut 
dels convenis subscrits al que s’estableix a l’article 57 d'aquesta llei. Per aquesta raó el 
Departament d’Ensenyament ha tramès un nou conveni adaptat a aquesta llei, per a la 
seva aprovació. 
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Vista la nova minuta del conveni de col· laboració entre el Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Ripollès relatiu a la delegació de 
competències quant a la gestió del servei escolar de transport escolar, del servei escolar 
de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament; 
 
Vistos  els informes d’Intervenció i Secretaria que consten a l’expedient i que efectuen 
una sèrie de consideracions sobre el contingut del nou conveni, a la vista de la Llei 
27/2013, 
 
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, 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Aprovar el conveni de col· laboració entre el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Ripollès relatiu a la delegació de 
competències quant a la gestió del servei escolar de transport escolar, del servei escolar 
de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament, si bé efectuant, pel que fa al 
seu contingut, les consideracions que es detallen als apartats Segon, Tercer i Quart de la 
part dispositiva d'aquest Acord.  
 
Segon. Demanar al Departament d’Ensenyament que defineixi  si la delegació de 
competències en matèria d'ensenyament s'ha d'adequar o bé ja es considera adequada a 
l’article 27 de la LRSAL, especialment pel que fa a les qüestions següents: 

a) Acreditació de què es millora l’eficiència de la gestió pública, que s’eliminen 
duplicitats administratives i que es compleix amb la legislació d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 

b) El termini mínim de delegació no podrà ser inferior a 5 anys. 
c) La delegació haurà d’anar acompanyada en tot cas del corresponent finançament, 

per la qual cosa serà necessària l’existència de dotació pressupostària adequada i 
suficient en els pressupostos de l’Administració delegant per a cada exercici 
econòmic, essent nul· la la delegació sense aquesta dotació. 

d) L’incompliment de les obligacions financeres per part de l’Adminsitració delegant 
facultarà a aquest Consell per a compensar-les automàticament amb altres 
obligacions financeres que el Consell tingui amb l’Adminsitració delegant. 

Tercer. L’acceptació de la prestació dels serveis delegats  resta supeditada anualment a la 
signatura del conveni de finançament explícit que per a cada curs escolar es preveu, en el 
benentès  que sempre ha de quedar garantida, com a mínim, la cobertura de tots els costos 
que la referida delegació comporti. 
 
Quart. La Generalitat de Catalunya, en delegar competències o subscriure convenis de 
col· laboració amb aquesta corporació, que impliquin obligacions financeres o 
compromisos de pagament a càrrec seu,  haurà d'incloure una clàusula de garantia del 
compliment d’aquests compromisos, consistent en l’autorització a l’Adminsitració 
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General de l’Estat a aplicar retencions en les transferències que li corresponguin per 
aplicació del seu sistema de finançament. 
 
Aquesta clàusula haurà d’establir, en tot cas, els terminis per a la realització dels 
pagaments compromesos, per a la reclamació per part d’aquesta corporació -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. 
 
Cinquè. Notificar aquest acord al Departament d’Ensenyament, per a l’efecte 
corresponent. 
 
Sisè. Donar-ne compte a la Intervenció del Consell Comarcal, juntament amb una còpia 
de la minuta aprovada. 
 
Setè. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la signatura 
del present conveni. 
 
 
6. PRECS I PREGUNTES 
 
No se’n formulen. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a 
secretària, estenc aquesta acta. 
 
La secretària accidental      Vist i plau 
         La presidenta 
 
 
 
 
        M. Immaculada Constans i Ruiz 
 


