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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 14/2015 
 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts 20 d’octubre de 2015 
Hora d’inici: 18:05 hores 
Hora d’acabament: 18:40 hores 
Règim de sessió: Ordinària 
 
 
Assistents: President: • Sr. Joan Manso i Bosoms 
   
 Vicepresidents: • Sr. Eudald Picas i Mitjavila 
  • Miquel Rovira i Comas 
  • Sra. Immaculada Constans i Ruiz 
  • Sr. Josep Coma i Guitart 
   
 Consellers (amb veu i sense vot): • Sr. Joan Albamonte i Ventayol 
  • Sra. Mònica Bonsoms i Pastoret 
  • Sr. Josep Estragués i Bonada 
  • Sra. Dolors Cambras i Saqués  
  • Sr. Enric Gràcia i Barba 
  • Sr. Jordi Caparrós i Marcé 
  • Sr. Luis López i Lafuente 
   
 Gerent: • Sr. Albert Puigvert i Tuneu 
 Interventor accidental • Sr. Estanislao Rota i Tallant 
  •  
 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 factures i certificacions d’obres: 

2.1. Aprovació de factures. 
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3. Mocions d’urgència: 
3.1. Aprovació de la modificació parcial i pròrroga per a l’any 2015 del conveni de 

29 d'octubre de 2013 mitjançant el qual es va establir un  encàrrec de gestió de 
l'Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya al Consell 
Comarcal del Ripollès, per a la realització d'actuacions en matèria de consum. 

 
Control de l’Acció de Govern 

 
4. Donar compte dels decrets de Presidència. 
5. Donar compte de les resolucions de Gerència. 
6. Precs i preguntes. 
 
 
El president obre la sessió i avança que, tot i que no consta a l’ordre del dia, explicaran 
les grans línies del pressupost 2016. A continuació es tracten els punts de l'ordre del dia:  
 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’acorda per unanimitat aprovar l'acta de la sessió ordinària del dia 6 d’octubre de 2015, 
sense cap esmena. 
 
2. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
2.1. 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 8 de setembre 
de 2015 (BOP núm. 186 de 25-09-2015), conjuntament amb el Decret de Presidència de 
data 3 de setembre de 2015 (BOP núm. 186 de 25-09-2015), 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 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) 
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Proveïdor Concepte Indicador 
Import Euros 
(IVA inclòs) 

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

ADO 299,48 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Ripoll, mes 
d’agost 

ADO 41.153,10 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Ribes Freser, 
mes d’agost 

ADO 14.025,94 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Bus nocturn, mes d’agost i setembre ADO 4.716,01 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
28.9.15 

ADO 900,13 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Sant Pau,  mes 
d’agost 

ADO 4.056,64 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Núria, mes 
d’agost 

ADO 2.764,49 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Camprodon,  
mes d’agost 

ADO 8.061,04 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Sant Joan, mes 
d’agost 

ADO 8.977,29 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Planoles, mes 
d’agost 

ADO 1.028,80 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Setcases, mes 
d’agost 

ADO 729,74 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Toses, mes 
d’agost 

ADO 596,75 

ECOIMSA Tractament i transport lixiviats 9.9.15 ADO 911,68 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
15.9.15 

ADO 917,07 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida selectiva mes de setembre ADO 22.327,78 

VIGFA RESIDUS, SL 
Recollida residus sòlids, mes de 
setembre 

ADO 117.351,15 

VIGFA RESIDUS, SL 
Recollida poda Ribes, mes de 
setembre 

ADO 437,27 

VIGFA RESIDUS, SL 
Recollida extres Sant Joan, mes de 
setembre 

ADO 750,20 

CONSORCI GESTIÓ 
RESIDUS URBANS CC 
OSONA 

Cànon/taxa abocament Orís, mes de 
setembre 

ADO 37.320,20 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
29.9.15 

ADO 1.817,97 
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Proveïdor Concepte Indicador 
Import Euros 
(IVA inclòs) 

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

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

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

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-15, mes de setembre O 2.110,30 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-12, mes de setembre O 924,00 

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

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-16, mes de setembre O 3.736,78 

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

O 7.933,40 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-18, mes de setembre O 2.627,10 

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

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA– 

TEC L-2, mes de setembre O 5.293,37 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA– 

TEC L-3, mes de setembre O 4.993,07 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA– 

TEC L-1, mes de setembre O 4.210,23 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

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

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-5, mes de setembre O 2.581,24 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-9, mes de setembre O 3.340,94 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 

TEC L-8, mes de setembre O 4.391,37 
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Proveïdor Concepte Indicador 
Import Euros 
(IVA inclòs) 

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

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

TRANSPORTS COLL TEC L-20, mes de setembre O 471,05 

FUNDACIÓ TELEVALL 
Manteniment sistemes informàtics, 
mes de setembre 

O 3.171,20 

LIMPIEZAS DEYSE, SL 
Servei de neteja CCR, mes de 
setembre 

O 2.209,19 

 
Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a l’efecte 
corresponent. 
 
 
3. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
Per unanimitat dels presents s’acorda aprovar la urgència i tractar la proposta següent: 
 
3.1. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PARCIAL I PRÒRROGA  PER A 
L’ANY 2015 DEL CONVENI DE 29 D'OCTUBRE DE 2013 MITJ ANÇANT EL 
QUAL ES VA ESTABLIR UN  ENCÀRREC DE GESTIÓ DE L'AGÈ NCIA 
CATALANA DEL CONSUM DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA AL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS, PER A LA REALITZACIÓ  
D'ACTUACIONS EN MATÈRIA DE CONSUM 
 
Vista la minuta de l'addenda entre l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de 
Catalunya i el Consell Comarcal del Ripollès, que té per objecte la pròrroga, amb la 
modificació parcial de les tasques encarregades i les clàusules econòmiques, per a l’any 
2015, del conveni i els seus annexos de l’encàrrec de gestió fet per l’Agència Catalana del 
Consum al Consell Comarcal del Ripollès, el dia 23 d’octubre de 2013, per a la 
realització d’actuacions definides en matèria de consum a la comarca i on es van 
concretar el procediment, les tasques i els mitjans per a l’exercici de les funcions 
encomanades, així com un finançament dels costos corresponents a l’activitat 
encarregada. 
 
L’addenda concretament modifica la redacció del punt e) de la clàusula segona i el punt 
1) de la clàusula sisena del conveni d’encàrrec de gestió de data 23 d’octubre de 2013, en 
el sentit de gestionar per part del Consell Comarcal les reclamacions que optin per 
l’arbitratge de consum, portant a terme els tràmits necessaris per a la seva resolució, 
d’acord amb les instruccions de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya, i tramitar els 
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expedients a través de l’aplicatiu informàtic SIC (Sistema d’Informació de Consum). 
Alhora, afegeix la clàusula desena per incloure la garantia de compliment dels 
compromisos de pagament. 
 
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 acorda: 
 
Primer. Aprovar l'addenda de modificació parcial i pròrroga per a l'any 2015 del Conveni 
de 29 d'octubre de 2013 mitjançant el qual es va establir un encàrrec de gestió de 
l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya al Consell Comarcal del 
Ripollès per a la realització d'actuacions en matèria de consum. 
 
L’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya abonarà al Consell 
Comarcal del Ripollès, les quanties que corresponguin per atendre les despeses derivades 
de l’execució de l’encàrrec de la gestió per un import de 9.672,65 €. 
 
Segon. Autoritzar el president del Consell Comarcal del Ripollès per a la signatura de 
l'addenda esmentada i per dur a terme totes aquelles actuacions derivades de la seva 
subscripció. 
 
Tercer. Notificar l’adopció del present acord a l’Agència Catalana del Consum de la 
Generalitat de Catalunya, als efectes oportuns. 
 
Quart. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, juntament amb una còpia de l'addenda 
del conveni, perquè en tingui constància. 
 
El president explica que aquesta és l'Addenda corresponent a l'any 2015 que ja s'acaba. El 
conveni inicial de Consum preveia que el Consell Comarcal del Ripollès, a part de les 
matèries relacionades amb consum, havia de fer inspeccions. La Generalitat ha reduït les 
competències i, conseqüentment l'aportació. L’addenda del 2015 a aprovar, comporta que 
l’Agència Catalana de Consum pagui al Consell 9.672,65 €. El plantejament de l'equip de 
govern és aprovar el conveni perquè se'ns pagui l’import de 2015, sobre feina ja feta i el 
gerent tindrà una reunió amb Consum per intentar regularitzar la situació i l'import que 
se'ns ha de pagar de cara a l'any que ve, sinó això no és sostenible. 
 
El senyor Miquel Rovira comenta que durant la seva presidència ja es va donar un 
ultimàtum, però Consum no vol claudicar. 
 
El president comenta que, per tant, ara intentarem cobrar el servei prestat durant el 2015 i 
demanarem que ho arreglin de cara al 2016. En cas contrari no té sentit pagar a una 
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administrativa per fer tasques que valen més. Firmarem l’addenda al conveni 
corresponent al 2015 i convocarem una reunió a través del gerent, per al 2016. El que ens 
donen no cobreix ni la mitja jornada de l’administrativa. Comenta que els mantindrà 
degudament informats del tema. 
 
 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 
4. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
Es dóna compte dels Decrets dictats per la Presidència que es detallen a continuació: 
 
Decret de 27.07.2015: Concórrer a la convocatòria d’ajuts per al Programa Treball i 

Formació adreçat a persones en situació d’atur que hagin 
exhaurit la prestació i/o subsidi per desocupació i dur a terme 
les accions descrites.  

Decret de 29.09.2015  Declarar desert el procediment obert, amb diversos criteris 
d’adjudicació, del contracte de subministrament de bosses 
compostables per al servei públic de recollida de la matèria 
orgànica a la comarca del Ripollès 

Decret de 30.09.2015 Classificar les proposicions presentades pels licitadors del 
subministrament de contenidors de matèria orgànica per al 
servei públic de recollida de residus a la comarca del Ripollès, 
admetre l’oferta presentada per l’empresa PLASTIC OMNIUM 
SISTEMAS URBANOS, SA, que ha estat la que ha presentat 
l’oferta econòmicament més avantatjosa, i requerir-la per tal 
que aporti documentació complementària. 

Decret de 30.09.2015 Aprovar el plec de clàusules economicoadministratives 
particulars del procediment negociat sense publicitat del 
contracte de subministrament de bosses compostables per al 
servei públic de recollida de la matèria orgànica a la comarca 
del Ripollès, tramitació urgent. 

Decret de 30.09.2015 Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el 
plec de prescripcions tècniques del procediment negociat sense 
publicitat del contracte del servei de menjador de les escoles 
rurals de la comarca del Ripollès. 

Decret de 05.10.2015 Atorgar una subvenció de 1.000 € a l’Ajuntament de Queralbs, 
en concepte d’ajut en l'organització dels actes de l’Aplec de la 
Sardana. 

Decret de 07.10.2015 Incoar un expedient sancionador a l’empresa Embotits Lapedra, 
SL, de Sant Pau de Segúries i designar instructora i secretària 
de l’expedient 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
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5. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
 
Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen a continuació: 
 
Resolució de 21.09.2015 Aprovar l'expedient número 14/2015 de generació de crèdits 

per ingressos en la forma i contingut que es detalla. 
Resolució de 21.09.2015 Exposició en el tauler d’anuncis i en el BOP de Girona de la 

relació de subvencions atorgades durant el segon trimestre de 
l’any 2015. 

Resolució de 30.09.2015 Atorgar a la Sra. Maria Perramon en nom del Mas La Creu de 
Can Palatí, un permís puntual d’abocament d’aigües residuals 
amb camió cisterna, i aprovar l’autoliquidació provisional. 

Resolució de 02.10.2015 Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües residuals 
de l’empresa Solter Soldadura SL a la depuradora de Ripoll-
Campdevànol. 

Resolució de 02.102015 Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües residuals 
de l’empresa Assistència i Millora Tècnica, SL a la 
depuradora de Ripoll-Campdevànol. 

Resolució de 06.10.2015 Atorgar al Sr. Joan Vilaplana en representació de l’Alberg Pic 
de l’Àliga, un permís puntual d’abocament d’aigües residuals 
amb camió cisterna, i aprovar l’autoliquidació provisional 

Resolució de 06.10.2015 Canvi de titular del permís d’abocament d’aigües residual a la 
depuradora de Ripoll-Campdevànol de l’empresa Riauto, SL. 

Resolució de 06.10.2015 Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües residuals a 
la depuradora de Ripoll-Campdevànol al Sr. Joan Corbatera i 
Rodríguez. 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
6. PRECS I PREGUNTES 
 
No se’n formulen. 
 
Finalment, el president explica que avui l’interventor del Consell Comarcal i el conseller 
senyor Lluís López faran un resum succinte del pressupost del 2016. Anima els assistents 
a aprofitar les explicacions per resoldre els dubtes que puguin sorgir. En tot cas 
puntualitza que el pressupost del Consell Comarcal és bàsicament finalista i que, per tant, 
les possibilitats de maniobra són molt limitades. 
 
El conseller de la Subàrea de Pressupost, Contractació i Patrimoni comarcal explica que 
hi ha la possibilitat d'introduir esmenes fins el dia 30 d’octubre. El dia 10 de novembre es 
dictaminarà per la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió i el 17 de novembre 
se sotmetrà a aprovació per part del Ple. Agraeix a l’interventor la seva predisposició a 
treballar conjuntament i la seva capacitat didàctica. És un pressupost continuista. A partir 
d'aquí fa un resum succinte de la partida de d'ingressos i de la de despeses. 
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El president explica que l'acord de coalició amb el grup MES es centra en dos gran focus: 
 

- La previsió d'una partida en matèria d'assistència social que ve de la 
legislatura anterior. 

- el foment de la cooperació municipal,  que el diferents municipis i el Consell 
Comarcal treballin conjuntament per assolir els grans objectius comarcals. 

 
El president dóna la paraula a l’interventor, que repassa totes les partides d'ingressos i 
comenta si s’incrementen, baixen i/o es mantenen. Fa el mateix amb totes les partides de 
despeses i ofereix la seva disponibilitat a tots els consellers per atendre les seves 
preguntes i resoldre els dubtes que els puguin sorgir. 
 
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 
 
 
 
 
Marta Arxé i Llagostera     Joan Manso i Bosoms 


