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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 15/2015 
 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts 3 de novembre de 2015 
Hora d’inici: 18:05 hores 
Hora d’acabament: 18:15 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. Conveni entre la Fundació Bancària “La Caixa” i el Consell Comarcal del Ripollès per 

a l’atorgament d’un import pel Centre de Distribució d’Aliments del Ripollès i de la 
Vall de Camprodon. 
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3. Resolució definitiva del contracte d’elaboració i distribució de menjars destinats als 
serveis escolars de menjador de les escoles de la ZER Vall del Ter. 

4. Aprovació de factures i certificacions d’obres: 
4.1. Aprovació de factures. 

5. Mocions d’urgència: 
Control de l’Acció de Govern 

 
6. Donar compte dels decrets de Presidència. 
7. Donar compte de les resolucions de Gerència. 
8. 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 
 
S’acorda per unanimitat aprovar l'acta de la sessió ordinària del dia 20 d’octubre de 2015, 
sense cap esmena. 
 
 
2. CONVENI ENTRE LA FUNDACIÓ BANCÀRIA “LA CAIXA” I EL CONSELL 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A L’ATORGAMENT D’UN IMPOR T PEL 
CENTRE DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS DEL RIPOLLÈS I DE LA VALL DE 
CAMPRODON 
 
La Fundació Bancària “La Caixa”, contempla entre els seu objectius la realització d’obres 
benèfiques i socials, pròpies o en col· laboració amb institucions del país, atenent les 
diferents necessitats de la societat. 
 
La missió de la Fundació Bancària “La Caixa” és contribuir al progrés de les persones i 
de la societat, amb especial incidència en les col·lectius més vulnerables, ja sigui a través 
de programes propis, aliances estratègiques o col· laboracions amb tercers, mitjançant 
actuacions eficients i, en el seu cas innovadores, avaluables  quant als seus resultats i 
susceptibles de ser transferides a altres entitats. 
 
La Fundació Bancària “La Caixa” desenvolupa programes socials, educatius, culturals, 
científics i mediambientals amb una vocació transformadora. 
 
El Consell Comarcal del Ripollès té encomanada la gestió dels serveis socials d’atenció 
primària de la comarca del Ripollès, de conformitat amb el Conveni Marc signat en data 
15 d’octubre de 1993, amb el Departament de Benestar Social de la Generalitat de 
Catalunya. El Consell Comarcal del Ripollès a través del Consorci de Benestar Social del 
Ripollès, ens instrumental creat per a la gestió dels Serveis Socials del Ripollès, gestiona 
els Centres de Distribució d’Aliments del Ripollès i de la Vall de Camprodon, destinats a 
cobrir les necessitats bàsiques alimentàries de la població que es troba en situació 
d’exclusió social. 
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Vista la minuta  del conveni entre la Fundació Bancària “La Caixa” i el Consell Comarcal 
del Ripollès, que té per objecte establir el marc de la col· laboració entre les dues entitats 
pel qual la Fundació Bancària “La Caixa” aportarà l’import de 6.000 € al Consell 
Comarcal del Ripollès, dels quals 4.000 € es destinaran al Centre de distribució 
d’Aliments “El Graner”del Ripollès i 2.000 € al Centre de Distribució d’Aliments de la 
vall de Camprodon.  
 
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 8 de setembre de 2015, en matèria d’aprovació de convenis de 
col· laboració i cooperació amb altres administracions i entitats, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar el conveni entre la Fundació Bancària “La Caixa” i el Consell Comarcal 
del Ripollès mitjançant el qual s’estableix el marc de la col· laboració entre les dues 
entitats pel qual la Fundació Bancària “La Caixa” aportarà l’import de 6.000 € al Consell 
Comarcal del Ripollès, dels quals 4.000 € es destinaran al Centre de distribució 
d’Aliments “El Graner”del Ripollès i 2.000 € al Centre de Distribució d’Aliments de la 
Vall de Camprodon.  
 
El Consell Comarcal del Ripollès destinarà íntegrament l’import de l’aportació 
econòmica de la Fundació Bancària “La Caixa”, a la realització de les activitats objecte 
de la col· laboració. 
 
Segon. Autoritzar el president del Consell Comarcal del Ripollès per a la signatura del 
conveni esmentat i per dur a terme totes aquelles actuacions derivades de la seva 
subscripció. 
 
Tercer. Notificar l’adopció del present acord a la Fundació Bancària “La Caixa”, als 
efectes oportuns. 
 
Quart. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, juntament amb una còpia del conveni, 
perquè en tingui constància. 
 
El president explica que aquest conveni prové de l'anterior legislatura. 
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3. RESOLUCIÓ DEFINITIVA DEL CONTRACTE D'ELABORACIÓ I 
DISTRIBUCIÓ DE MENJARS DESTINATS AL SERVEI ESCOLAR DE 
MENJADOR DE LES ESCOLES DE LA ZER VALL DEL TER 
 
 
Fets: 
 
1.- En data 4 d'agost de 2014 es va subscriure el contracte d'elaboració i distribució de 
menjars destinats al servei escolar de menjador de les escoles de la ZER Vall del Ter amb 
La Teuleria, S.L. El pacte quart del contracte estableix que el termini és de dos anys, amb 
la possibilitat de prorrogar-lo un any més. El termini constitueix una obligació essencial 
del contracte. 
 
2.- Per acord adoptat pel Consell de Govern en la seva sessió de data 6 d’octubre de 2015, 
es va iniciar el procediment de resolució del contracte d'elaboració i distribució de 
menjars destinats al servei de menjador de les escoles de la ZER Vall del Ter,  formalitzat 
en data 4 d’agost de 2014. En el mateix acord es va atorgar a l’empresa La Teuleria, S.L 
un període de 10 dies naturals, a comptar a partir de l’endemà de la seva notificació, per 
formular les al· legacions que estimés pertinents. 
 
Dins del termini atorgat a l'efecte, l'empresa La Teuleria, S.L no ha presentat al· legacions. 
 
 
Fonaments de Dret:  
 
I.- Els apartats f) i h) de l'article 223 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), disposen, respectivament, que seran causa de resolució dels contractes 
l'incompliment de les obligacions essencials del contracte i les establertes expressament 
en els plecs. 
 
II.  L'article 225.3 TRLCSP estableix que quan el contracte es resolgui per incompliment 
culpable del contractista, aquest ha d'indemnitzar l'Administració pels danys i perjudicis 
ocasionats. La indemnització s'ha de fer efectiva, en primer terme, sobre la garantia que, 
si s'escau, s'hagi constituït, sense perjudici de la subsistència de la responsabilitat del 
contractista pel que fa a l'import que excedeixi de la garantia confiscada. 
 
III.  D'acord amb allò que estableix l'article 100 c) del TRLCSP la garantia dipositada 
respon de la confiscació que es pot decretar en els casos de resolució del contracte, 
d'acord amb el que estigui establert en el contracte o en el TRLCSP. 
 
IV.  Els articles 211 del TRLCSP i 109 a) del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, 
pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
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Públiques, disposen que en els procediments que s'instrueixin per a la interpretació, 
modificació i resolució del contracte ha de donar-se audiència al contractista. 
 
V. L’òrgan competent per aprovar la resolució és el Consell de Govern per delegació del 
Ple en sessió celebrada en data de 8 de setembre de 2015 i publicat al BOP de Girona 
núm. 186, de data 25 de setembre de 2015. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Resoldre el contracte de servei d'elaboració i distribució de menjars destinats al 
servei de menjador de les escoles de la ZER Vall del Ter, formalitzat en data 4 d'agost de 
2014, entre el Consell Comarcal del Ripollès i l'empresa La Teuleria, S.L, amb efectes a 
partir del primer dia del curs 2015-2016 i aprovar el corresponent conveni de resolució. 
 
Segon. Incautar provisionalment la garantia definitiva prestada per l'empresa La Teuleria,  
S.L., per respondre dels possibles perjudicis que es puguin  causar al Consell Comarcal 
del Ripollès, a causa de la resolució anticipada del contracte per causes imputables al 
contractista.  
 
En finalitzar el curs escolar 2015-2016 s’exhaurirà el termini contractual i, si en aquell 
moment no existeixen responsabilitats que s'hagin de fer efectives sobre la garantia, es 
procedirà al seu retorn, previ informe favorable de la Subàrea d'Ensenyament i Escola 
Comarcal de Música. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’interessat a la Intervenció i a la Subàrea 
d'Ensenyament i Escola Comarcal de Música, a l'efecte oportú. 
 
El president comenta que de moment els ajuntaments afectats li han transmès que les 
escoles estan contentes del funcionament del servei actual, portat a terme pel senyor Marc 
Navarro. 
 
 
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 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, 
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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) 

HOSTELERIA DE 
SERVICIOS 
COLECTIVOS, SA 

Menjador escolar Ribes, mes de 
setembre 

ADO 3.992.52 

HOSTELERIA DE 
SERVICIOS 
COLECTIVOS, SA 

Monitoratge Ribes, mes de setembre ADO 2.338,15 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
13.10.15 

ADO 919,38 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Sant Joan, mes 
de setembre 

ADO 8.945,77 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Planoles, mes de 
setembre 

ADO 995,61 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Ribes, mes de 
setembre 

ADO 13.181,74 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Ripoll, mes de 
setembre 

ADO 39.492,65 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Núria, mes de 
setembre 

ADO 2.675,31 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Setcases, mes de 
setembre 

ADO 706,20 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Camprodon,  
mes de setembre 

ADO 7.477,66 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Sant Pau,  mes 
de setembre 

ADO 3.839,32 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Toses, mes de 
setembre 

ADO 577,50 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
19.10.15 

ADO 898,59 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
30.9.15 

ADO 906,29 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Demanda Vallfogona, mes de 
setembre 

ADO 111,72 

BERNARDINO 
LLONGARRIU 

TEC L-4, mes de setembre O 2.186,89 

MARIA ROURA TEC L-6, mes de setembre O 1.483,76 
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Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a l’efecte 
corresponent. 
 
 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 
6. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
Es dóna compte dels Decrets dictats per la Presidència que es detallen a continuació: 
 
Decret de 13.10.2015: Aprovació de les bases reguladores i convocatòria del procés 

selectiu per a la contractació en règim laboral temporal d’un 
tècnic de coordinació i prospecció d’empreses del Programa 
Treball i Formació 2015.  

Decret de 13.10.2015  Aprovació de les bases reguladores i convocatòria del procés 
selectiu per a la contractació en règim laboral temporal de dos 
professors de l’Escola Comarcal de Música de la comarca del 
Ripollès. 

Decret de 13.10.2015 Contracte menor d’obres per a la instal· lació elèctrica del 
reactor biològic de l’EDAR de Sant Pau de Segúries. 

Decret de 13.10.2015 Contracte menor de subministrament i instal· lació de la 
climatització de l’edifici de control de l’EDAR de Sant Joan de 
les Abadesses. 

Decret de 14.10.2015 Contracte menor de subministrament de cubells de 60 litres 
amb pedal per millorar la recollida de la matèria orgànica entre 
els grans productors del municipi de Camprodon. 

Decret de 15.10.2015 Canvi de data de l’obertura de pliques 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 16.10.2015 Contracte menor de serveis per a la reparació dels contenidors 
soterrats del municipi de Camprodon. 

Decret de 19.10.2015 Atorgar un incentiu de productivitat segons es detalla al 
treballador d'aquesta corporació, Sr. Xavier Rico i Miró, a 
abonar en una sola vegada en la nòmina del mes d’octubre 
d’enguany. 

Decret de 20.10.2015 Esmena de l’error material del Decret de 16 de setembre de 
2015, de resolució de les sol· licituds d’ajut de menjador escolar 
per al curs 2015-2016 (fase 1a). 

Decret de 20.10.2015 Adjudicació del procediment obert amb diversos criteris 
d’adjudicació, del subministrament de contenidors de matèria 
orgànica per al servei públic de recollida de residus a la 
comarca del Ripollès. 

Decret de 21.10.2015 Adjudicació del procediment negociat sense publicitat, 
tramitació urgent, del contracte de subministrament de bosses 
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compostables per al servei públic de recollida de la matèria 
orgànica a la comarca del Ripollès. 

Decret de 21.10.2015 Esmena de l’error material del Decret de 18 de setembre de 
2015, de resolució de les sol· licituds d’ajut de desplaçament 
per al curs 2015-2016 (fase 1a). 

Decret de 22.10.2015 Concedir els ajuts de desplaçament per la totalitat del preu 
públic per al curs 2015-2016, (fase 2a.), que es relacionen. 

Decret de 22.10.2015 Concedir els ajuts de desplaçament per al curs 2015-2016, (fase 
2a.), que es relacionen. 

Decret de 26.10.2015 Aprovar el pagament de la certificació núm.1 de l'obra 
2010/802, inclosa al PUOSC, titulada "Acabats necessaris per a 
la posada en servei de la sala polivalent", de l'Ajuntament de 
Les Llosses, per un import de 16.715,56 €. 

Decret de 26.10.2015 Reconeixement de la gratuïtat per a l’ús dels serveis escolars de 
menjador i/o transport per al curs escolar 2015-2016 (Fase 2), 
que es relacionen. 

Decret de 27.10.2015 Denegar l’ajut de desplaçament per al curs 2015-2016, (fase 
3a.), que es relaciona. 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
El president explica que per l'interès que hi tenen els ajuntaments beneficiats, comunica 
per telèfon als alcaldes afectats el pagament del PUOSC. 
 
 
7. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
 
Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen a continuació: 
 
Resolució de 24.09.2015 Aprovar l'expedient número 15/2015 de generació de crèdits 

per ingressos en la forma i contingut que es detalla. 
Resolució de 02.10.2015 Exposició en el tauler d’anuncis i en el BOP de Girona de la 

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

Resolució de 06.10.2015 Atorgar al Sr. Joan Cambras Corraliza en nom de l’empresa 
Taller J. Cambras, SLU, un permís d’abocament d’aigües 
residuals a la depuradora de Ripoll-Campdevànol. 

Resolució de 14.10.2015 Atorgar al senyor Josep Saez, en nom de la Comunitat de 
Propietaris del carrer Canigó, núm. 6, del municipi de Ripoll 
el permís per a la utilització del servei de neteja de 
clavegueram i aprovar la liquidació. 

Resolució de 20.102015 Atorgar al Sr. Jordi Merino Urbano, en nom de la Federació 
d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), un permís 
puntual d’abocament d’aigües residuals amb camió cisterna 
per buidar la fossa sèptica del Refugi Coma de Vaca, del 
municipi de Queralbs,  i aprovar l’autoliquidació provisional. 
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Resolució de 21.10.2015 Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Gombrèn per a la 
realització dels plànols de delimitació de les urbanitzacións, 
els nuclis de població, les edificacions i les intal· lacios 
situades en terrenys forestals del municipi de Gombrèn. 

Resolució de 23.10.2015 Atorgar al senyor Eudald Fajula, el permís per a la utilització 
del servei de neteja de clavegueram per netejar el 
clavegueram del carrer Batllia, 5 de Campdevànol i aprovar la 
liquidació. 

Resolució de 23.10.2015 Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Setcases per a la 
redacció del projecte executiu per a la instal· lació de la xarxa 
de distribució de calor a partir de la biomassa forestal. 

Resolució de 26.10.2015 Atorgar al senyor Quim Junyent, el permís per a la utilització 
del servei de neteja de clavegueram per netejar el 
clavegueram de la Ctra. Barcelona,66 de Campdevànol i 
aprovar la liquidació. 

Resolució de 26.10.2015 Atorgar al senyor Juan Ma. Serrano, en nom de la Comunitat 
de Propietaris del C. Massana, 22 de Ribes de Freser el 
permís per a la utilització del servei de neteja de clavegueram 
per netejar el clavegueram  de la comunitat i aprovar la 
liquidació. 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
7. PRECS I PREGUNTES 
 
No se’n formulen. 
 
Finalment, el president explica breument els punts de la Comissió Informativa de la 
setmana vinent i comenta que hi haurà Ple i Consell de Govern d’aquí a 15 dies. 
 
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 


