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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 16/2015 

 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts 17 de novembre de 2015 
Hora d’inici: 19:15 hores 
Hora d’acabament: 19:30 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 

(s’incorpora en el punt 3)  
  • Sr. Jordi Caparrós i Marcé 
  • Sr. Luis López i Lafuente 
   
 Secretària accidental: • Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   
Excusen la seva absència: • Sr. Enric Gràcia i Barba 
 • 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. Aprovació dels convenis de col· laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès i els 

Ajuntaments de Campdevànol, Camprodon, Gombrèn, Queralbs,  Molló, Ripoll, Sant 
Joan de les Abadesses i Sant Pau de Segúries,  en el marc del Programa Treball i 
Formació de persones aturades, anualitat 2015. 

3. Aprovació del conveni de col· laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès i el 
Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès, en el marc del Programa Treball i 
Formació de persones aturades, anualitat 2015. 
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4. Autorització al senyor Bernardino Llongarriu Guillament per subcontractar 
parcialment la Ruta 4 Salarsa-Camprodon del servei públic del transport escolar a 
centres d’ensenyament obligatori del Ripollès. 

5. Ratificació del decret de 9 de novembre de 2015 sobre la sol· licitud de modificació 
del conveni de col· laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del 
Ripollès per a la redacció dels plànols de delimitació d’acord amb la Llei 2/2014, de 
27 de gener, que modifica la Llei 5/2003, de 22 d’abril de mesures de prevenció 
d’incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les 
instal· lacions situats en terrenys forestals. 

6. Aprovació de factures i certificacions d’obres: 
6.1. Aprovació de factures. 

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

 
8. Donar compte dels decrets de Presidència. 
9. Donar compte de les resolucions de Gerència. 
10. 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 dels membres assistents aprovar l'acta de la sessió ordinària del 
dia 3 de novembre de 2015, sense cap esmena. 
 
 
2. APROVACIÓ DELS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ ENTRE E L 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I ELS AJUNTAMENTS DE 
CAMPDEVÀNOL, GOMBRÈN, QUERALBS, MOLLÓ, RIPOLL, SANT  JOAN 
DE LES ABADESSES I SANT PAU DE SEGÚRIES,  EN EL MARC DEL 
PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ DE PERSONES ATURADES, 
ANUALITAT 2015 
 
En data 2 d’octubre de 2015, la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha 
dictat la Resolució d’atorgament d’una subvenció al Consell Comarcal del Ripollès per a 
la realització d’accions en el marc de la convocatòria que regula l’Ordre EMO/204/2015, 
de 23 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de  
subvencions del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur que 
hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, i s’obre la convocatòria per a 
l’any 2015, modificada per la Resolució EMO/1648/2015, de 17 de juliol. 
 
L’objectiu del Programa de Treball i Formació és realitzar actuacions de foment de 
l’ocupació que millorin l’ocupabilitat de les persones participants i la seva inserció 
laboral. Concretament les accions previstes són: 
 

- Experiència laboral mitjançant el desenvolupament de treballs de caràcter públic 
i d’interès social, a través del projecte “Auxiliars administratius, recepció i atenció 
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al públic”. Aquest projecte preveu la contractació de 13 auxiliars administratius, a 
jornada completa, durant 6 mesos. 

- Formatives, adreçades al desenvolupament d’una activitat formativa 
professionalitzadora per part de les persones participants en les accions 
d’experiència laboral. 

- Accions de coordinació i prospecció d’empreses, adreçades a facilitar la gestió 
del Programa Treball i Formació i donar suport als processos ocupacionals que 
desenvolupen les persones participants al llarg del Programa, a través del projecte 
“Treball i Formació al Ripollès”. Aquest projecte preveu la contractació d’un 
tècnic, durant 7 mesos, amb una jornada del 70% i amb l’objectiu de la reactivació 
i reincorporació de 13 persones de la comarca del Ripollès  al mercat de treball i a 
millorar la seva ocupabilitat. 

 
Els ajuntaments de Campdevànol, Gombrèn, Queralbs, Molló, Ripoll, Sant Joan de les 
Abadesses i Sant Pau de Segúries han manifestat el seu interès en fomentar les polítiques 
actives d’ocupació i les mesures de promoció econòmica a la comarca, a través de la seva 
participació en aquest programa i en concret, mitjançant les accions d’experiència laboral 
alhora que es comprometen a assumir la diferència entre el cost de contractació d’un/a 
auxiliar administratiu/va i la subvenció atorgada pel SOC. 
 
Vistes les minutes dels convenis de col· laboració entre Consell Comarcal del Ripollès i 
els Ajuntaments de Campdevànol, Gombrèn, Queralbs, Molló, Ripoll, Sant Joan de les 
Abadesses i Sant Pau de Segúries, en el marc del Programa Treball i Formació de 
persones aturades, per a l’anualitat 2015; 
 
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 dels membres assistents acorda: 
 
Primer. Aprovar els convenis a subscriure amb els Ajuntaments de Campdevànol, 
Gombrèn, Queralbs, Molló, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses i Sant Pau de Segúries, en 
el marc del Programa Treball i Formació de persones aturades, anualitat 2015. 
 
Segon. Comunicar aquest acord als ajuntaments interessats, a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció i a la Subàrea de Recursos Humans i Gestió 
Administrativa, 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. 
 
El president explica l’objecte de la subvenció. L’Ajuntament de Camprodon, finalment, 
ha desistit de la subvenció. Els auxiliars administratius treballaran 6 mesos, inclosa la 
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formació. Hi haurà un tècnic coordinador que ja ha estat seleccionat. Els ajuntaments 
cofinancen la quantia de 1.665,46 euros per persona, que es correspon amb la diferència 
entre la subvenció atorgada i els costos laborals totals. 
 
Hi ha previsió que properament es publiqui la mateixa subvenció, però destinada a gent 
que percep el PIRMI. En aquest cas, serà per destinar-los a la brigada municipal. Són 
contractes destinats a un col· lectiu de gent diferent i hi intervindrà activament el Consorci 
de Benestar Social del Ripollès. 
 
 
3. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS I EL CONSORCI D’ESPAIS D’INTE RÈS 
NATURAL DEL RIPOLLÈS,  EN EL MARC DEL PROGRAMA TREB ALL I 
FORMACIÓ DE PERSONES ATURADES, ANUALITAT 2015 
 
En data 2 d’octubre de 2015, la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha 
dictat la Resolució d’atorgament d’una subvenció al Consell Comarcal del Ripollès per a 
la realització d’accions en el marc de la convocatòria que regula l’Ordre EMO/204/2015, 
de 23 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de  
subvencions del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur que 
hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, i s’obre la convocatòria per a 
l’any 2015, modificada per la Resolució EMO/1648/2015, de 17 de juliol. 
 
L’objectiu del Programa de Treball i Formació és realitzar actuacions de foment de 
l’ocupació que millorin l’ocupabilitat de les persones participants i la seva inserció 
laboral. Concretament les accions previstes són: 
 

- Experiència laboral mitjançant el desenvolupament de treballs de caràcter públic 
i d’interès social, a través del projecte “Auxiliars administratius, recepció i atenció 
al públic”. Aquest projecte preveu la contractació de 13 auxiliars administratius, a 
jornada completa, durant 6 mesos. 

- Formatives, adreçades al desenvolupament d’una activitat formativa 
professionalitzadora per part de les persones participants en les accions 
d’experiència laboral. 

- Accions de coordinació i prospecció d’empreses, adreçades a facilitar la gestió 
del Programa Treball i Formació i donar suport als processos ocupacionals que 
desenvolupen les persones participants al llarg del Programa, a través del projecte 
“Treball i Formació al Ripollès”. Aquest projecte preveu la contractació d’un 
tècnic, durant 7 mesos, amb una jornada del 70% i amb l’objectiu de la reactivació 
i reincorporació de 13 persones de la comarca del Ripollès  al mercat de treball i a 
millorar la seva ocupabilitat. 

 
El Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès ha manifestat el seu interès en 
fomentar les polítiques actives d’ocupació i les mesures de promoció econòmica a la 
comarca, a través de la seva participació en aquest programa i en concret, mitjançant les 
accions d’experiència laboral alhora que es compromet a assumir la diferència entre el 
cost de contractació d’un/a auxiliar administratiu/va i la subvenció atorgada pel SOC. 
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Vista la minuta del conveni de col· laboració entre Consell Comarcal del Ripollès i el 
Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès, en el marc del Programa Treball i 
Formació de persones aturades, per a l’anualitat 2015; 
 
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 dels membres assistents, acorda: 
 
Primer. Aprovar el conveni a subscriure amb el Consorci d’Espais d’Interès Natural del 
Ripollès, en el marc del Programa Treball i Formació de persones aturades, anualitat 
2015. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès, a 
l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció i a la Subàrea de Recursos Humans i Gestió 
Administrativa, 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. 
 
S’incorpora a la sessió la senyora Dolors Cambras i Saqués. 
 
El president explica que aquest conveni és idèntic al dels ajuntaments tractat en el punt 
anterior. 
 
 
4. AUTORITZACIÓ AL SENYOR BERNARDINO LLONGARRIU GUI LLAMET 
PER SUBCONTRACTAR PARCIALMENT LA RUTA 4 SALARSA-
CAMPRODON DEL SERVEI PÚBLIC DEL TRANSPORT ESCOLAR A  
CENTRES D’ENSENYAMENT OBLIGATORI DEL RIPOLLÈS  
 
Antecedents de fet: 
 
En data 9 de novembre de 2015, el senyor Bernardino Llongarriu Guillamet, ha presentat 
un escrit pel qual sol· licita l’autorització per a la subcontractació parcial de la Ruta 4 
Salarsa-Camprodon, del servei públic del transport escolar a centres d’ensenyament 
obligatori del Ripollès. Concretament sol· licita l’autorització per subcontractar el servei 
d’acompanyant de la ruta que té adjudicada, en favor de la senyora Elisabeth Llongarriu 
Colom, en règim d’autònoms. 
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Per Acord adoptat pel Consell de Govern de data 29 de juliol de 2010 es va adjudicar 
definitivament al senyor  Bernardino Llongarriu Guillamet la Ruta 4 Salarsa-Camprodon, 
del procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació de la concessió de gestió del 
servei públic de transport escolar a centres d’ensenyament obligatori del Ripollès.  
 
El contractista sol· licita expressament l’autorització per a la subcontractació parcial 
d’aquesta ruta, concretament per a la prestació dels serveis d’acompanyant, a favor de 
l’empresa senyora Elisabeth Llongarriu Colom, en règim d’autònoms, que constitueix un 
percentatge del 30,3 % del preu total de la ruta. En concret de l’import total del contracte, 
que, actualment, és de 21.968,84 € es subcontracta per import de 6.656,93 €. 
 
Fonaments de Dret: 
 
I.- De conformitat amb allò que disposa l’apartat 2 de la Disposició transitòria primera 
del Reial Decret Llei 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic, els contractes administratius adjudicats amb anterioritat a 
l’entrada en vigor del mateix text normatiu, es regiran, pel que fa als seus efectes, 
compliment i extinció, inclosa la seva duració i règim de pròrrogues, per la normativa 
anterior. 
 
II.- L’article 265 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de contractes del sector públic, 
estableix que en el contracte de gestió de serveis públics la subcontractació només pot 
recaure sobre prestacions accessòries. Així mateix, l'article 210 de la Llei 30/2007, 
estableix que el contractista pot concertar amb tercers la realització parcial de la 
prestació, llevat que el contracte o els plecs disposin el contrari o que per la seva 
naturalesa i condicions es dedueixi que aquell ha de ser executat directament per 
l’adjudicatari, que no és el cas que ens ocupa. 
 
El senyor Bernardino Llongarriu Guillamet ha donat compliment a allò que disposa 
l’article 210.2.b) de la Llei 30/2007, ja que ha comunicat per escrit la seva voluntat de 
subcontractar parcialment la Ruta 4, ha assenyalat la part objecte de subcontractació i ha 
determinat la identitat del subcontractista. 
 
Finalment, la subcontractació recau sobre una prestació accessòria i en cap cas excedeix 
el 60% de l’import d’adjudicació. 
 
III.- Els subcontractistes queden obligats només davant del contractista principal que 
assumeix, per tant, la total responsabilitat  de l’execució del contracte davant de 
l’Administració. 
 
IV.- La clàusula 14.1.f) del Plec de clàusules per adjudicar, mitjançant procediment obert 
amb diversos criteris d’adjudicació, modalitat de concessió, el servei públic del transport 
escolar a centres d’ensenyament obligatori del Ripollès, estableix que el contractista no 
pot procedir a la  subcontractació, llevat d’autorització expressa prèvia del Consell 
Comarcal. El senyor Bernardino Llongarriu Guillamet ha donat degut compliment a allò 
que disposa aquesta clàusula. 
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V.- L’òrgan de contractació competent és el Consell de Govern per delegació del Ple en 
sessió celebrada en data de 8 de setembre de 2015 i publicat al BOP núm. 186 de Girona, 
de 25 de setembre de 2015. 
 
Vist l’informe favorable de Secretaria emès al respecte. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat dels membres assistents, acorda: 
 
Primer. Autoritzar el senyor Bernardino Llongarriu Guillamet per subcontractar a la 
senyora Elisabeth Llongarriu Colom, en règim d’autònoms, el servei d’acompanyant de la 
Ruta 4 Salarsa-Camprodon, del servei públic del transport escolar a centres 
d’ensenyament obligatori del Ripollès. Aquesta autorització s’atorga amb efectes 
retroactius d’1 d’octubre de 2015 i fins a la finalització del contracte incloses les seves 
pròrrogues, mentre que no es manifesti per part del senyor  Bernardino Llongarriu 
Guillamet, cap canvi al respecte. 
 
Segon. Notificar l’adopció d’aquest acord al contractista de la Ruta 4 Salarsa-Camprodon 
del servei públic del transport escolar a centres d’ensenyament obligatori del Ripollès, 
senyor  Bernardino Llongarriu Guillamet. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a la Intervenció i a l’Àrea de Serveis a les Persones, als 
efectes oportuns. 
 
El president explica que es tracta de la subcontractació del servei de monitor i que 
s'autoritza perquè compleix els requisits legals previstos a l'efecte. 
 
 
5. RATIFICAR EL DECRET DE 9 DE NOVEMBRE DE 2015, SOBRE LA 
SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABOR ACIÓ 
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I EL CONSELL COMARCAL DEL 
RIPOLLÈS PER A LA REDACCIÓ DELS PLÀNOLS DE DELIMITA CIÓ 
D’ACORD AMB LA LLEI 2/2014, DE 27 DE GENER, QUE MOD IFICA LA LLEI 
5/2003, DE 22 D’ABRIL DE MESURES DE PREVENCIÓ D’INCENDIS 
FORESTALS EN LES URBANITZACIONS, ELS NUCLIS DE POBL ACIÓ, LES 
EDIFICACIONS I LES INSTAL·LACIONS SITUATS EN TERREN YS 
FORESTALS 
 
Vist el Decret de Presidència de data 9 de novembre de 2015 que es transcriu a 
continuació: 
 
“SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABO RACIÓ 
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I EL CONSELL COMARCAL DEL 
RIPOLLÈS PER A LA REDACCIÓ DELS PLÀNOLS DE DELIMITACIÓ D’ACORD 
AMB LA LLEI 2/2014, DE 27 DE GENER, QUE MODIFICA LA LLEI 5/2003, DE 22 
D’ABRIL DE MESURES DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS EN LES 
URBANITZACIONS, ELS NUCLIS DE POBLACIÓ, LES EDIFICACIONS I LES 
INSTAL·LACIONS SITUATS EN TERRENYS FORESTALS 
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En data 22 d’octubre de 2015 s’ha subscrit el conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Ripollès per a la redacció dels plànols de 
delimitació d’acord amb la llei 2/2014, de 27 de gener, que modifica la llei 5/2003, de 22 
d’abril de mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de 
població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals. 
 
És objecte d’aquest conveni establir les condicions de col·laboració entre ambdues 
administracions per a la redacció i elaboració dels plànols de delimitació de franges 
exteriors de protecció de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les 
instal·lacions ubicades a menys de 500 metres de la massa forestal, d’acord amb el que 
estableixen les Lleis 2/2014 i 5/2003, corresponents als municipis de Campdevànol, 
Campelles, Les Llosses, Llanars, Ogassa, Pardines, Planoles, Queralbs, Ripoll, Sant 
Joan de les Abadesses, Setcases, Toses, Vallfogona de Ripollès i Vilallonga de Ter. 
 
El pacte Tercer c) del conveni estableix el dia 15 de desembre de 2015 com a data límit 
per al lliurament dels documents tècnics i administratius. 
 
El termini d’execució de la documentació tècnica previst al Conveni és clarament curt i 
insuficient, tenint en compte que es va subscriure en data 22 d'octubre de 2015 i que 
s'han d'elaborar els plànols de delimitació d’un total de 14 municipis.  
 
Aquest any hi ha hagut eleccions municipals, amb la qual cosa s'ha modificat la 
composició de molts ens locals, inclosa la Diputació de Girona, la del propi Consell 
Comarcal i la de molts dels municipis. En conseqüència, el conveni s’ha signat amb molt 
retard, deixant menys de dos mesos per executar la tasca encomanada. 
 
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, i publicades al BOP de 
Girona número 186, de 25 de setembre de 2015, 
 
Per tot l’exposat, 
 
RESOLC: 
 
Primer. Sol·licitar a la Diputació de Girona la modificació del pacte Tercer c) del 
Conveni  per a la redacció dels plànols de delimitació d’acord amb la llei 2/2014, de 27 
de gener, que modifica la llei 5/2003, de 22 d’abril de mesures de prevenció d’incendis 
forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions 
situats en terrenys, en el sentit que s'estableixi com a data de lliurament dels documents 
tècnics i administratius, el dia 15 d’abril de 2016. 
 
Segon. Donar compte d'aquest Decret a la Intervenció i a la Subàrea de Cooperació 
Municipal,  perquè en tinguin constància. 
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Tercer. Ratificar aquest Decret en la propera sessió de Consell de Govern que se 
celebri.” 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat dels membres assistents, acorda: 
 
Primer. Ratificar el Decret de data 9 de novembre de 2015, pel qual se sol· licita a la 
Diputació de Girona una modificació del conveni  per a la redacció dels plànols de 
delimitació d’acord amb la llei 2/2014, de 27 de gener, que modifica la llei 5/2003, de 22 
d’abril de mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de 
població, les edificacions i les instal· lacions situats en terrenys, en el sentit que 
s'estableixi com a data de lliurament dels documents tècnics i administratius, el dia 15 
d’abril de 2016. 
 
Segon. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a la Subàrea de Cooperació 
Municipal,  perquè en tinguin constància. 
 
El president explica que s’ha demanat la modificació del pacte tercer per tal d’ampliar el 
termini d’execució. 
 
 
6. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
6.1. 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 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) 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
26.10.15 

ADO 913,22 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 

Demanda Vall de Camprodon, mes 
de setembre 

ADO 596,67 
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Proveïdor Concepte Indicador 
Import Euros 
(IVA inclòs) 

INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TRANSPORTS MIR, SA 
Demanda Ribes-Ripoll, mes 
d’octubre 

ADO 206,28 

TRANSPORTS MIR, SA 
Demanda Vall de Ribes, mes 
d’octubre 

ADO 240,94 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
02.11.15 

ADO 913,99 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Demanda Vallfogona, mes d’octubre ADO 676,57 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Reforç demanda Ripoll - Camprodon, 
mes d’octubre 

ADO 3.796,65 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Demanda Vallfogona, mes d’octubre ADO 471,09 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
05.11.15 

ADO 918,61 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida poda Ribes mes d’octubre ADO 218,64 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida de residus mes d’octubre ADO 117.351,15 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida selectiva mes d’octubre ADO 22.327,78 

CONSORCI GESTIÓ 
RESIDUS URBANS CC 
OSONA 

Cànon/taxa abocament Orís, mes 
d’octubre 

ADO 35.218,52 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-10, mes d’octubre O 2.681,64 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-15, mes d’octubre O 2.110,30 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-16, mes d’octubre O 3.736,78 

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

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

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-18, mes d’octubre O 2.627,10 

TRANSPORTS MIR, SA 
Reforç demanda Ribes-Ripoll, mes 
d’octubre 

O 7.933,40 
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Proveïdor Concepte Indicador 
Import Euros 
(IVA inclòs) 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA– 

TEC L-1, mes d’octubre O 4.210,23 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-5, mes d’octubre O 2.581,24 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA– 

TEC L-3, mes d’octubre O 4.993,07 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-17, mes d’octubre O 2.785,10 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA– 

TEC L-2, mes d’octubre O 5.293,37 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-8, mes d’octubre O 4.391,37 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-9, mes d’octubre O 3.340,94 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-7, mes d’octubre O 1.938,78 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-13, mes d’octubre O 2.110,30 

TRANSPORTS MIR, SA 
Regularització setembre-octubre TEC 
L-13 

O 526,92 

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

LIMPIEZAS DEYSE, SL Servei de neteja CCR, mes d’octubret O 2.209,19 

BERNARDINO 
LLONGARRIU 

TEC L-4, mes d’octubre O 2.196,89 

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

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 
8. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
Es dóna compte dels Decrets dictats per la Presidència que es detallen a continuació: 
 
Decret de 19.10.2015: Atorgar un complement retributiu segons es detalla als treballadors 

d'aquesta corporació que es relacionen, a abonar en una sola vegada en 
la nòmina del mes d’octubre d’enguany. 

Decret de 22.10.2015  Modificar l’ajut de menjador per al curs 2015-2016 a l’alumne que es 
relaciona. 

Decret de 27.10.2015 Aprovar el pagament de la certificació núm.10 de l'obra 2012/889, 
inclosa al PUOSC, titulada "Abastament de la zona d’Espinalba", de 
l'Ajuntament de Llanars, per un import de 11.162,31 €. 

Decret de 28.10.2015  Desestimar l’ajut de menjador per al curs 2015-2016 a l’alumne que es 
relaciona. 

Decret de 28.10.2015 Concedir els ajuts de menjador per al curs 2015-2016, (fase 3-ajuts 
geogràfics), que es relacionen. 

Decret de 29.10.2015 Requeriment de documentació als titulars de l’alberg de joventut “El 
Negre”. 

Decret de 29.10.2015 Deixar sense efecte l’atorgament de l’ajut de menjador per al curs 2015-
2016 de l’alumne que es relaciona. 

Decret de 02.11.2015 Sol·licitar al Departament de Promoció Econòmica de la Diputació de 
Girona l’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica 
(XSLPE), període 2016-2019. 

Decret de 03.11.2015 Confirmar l’atorgament de l’ajut de menjador per al curs 2015-2016 de 
l’alumne que es relaciona. 

Decret de 03.11.2015 Requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació del contracte del 
servei de menjador de les escoles rurals de la comarca del Ripollès. 

Decret de 03.11.2015 Iniciar l’expedient per tal de poder subscriure una pòlissa de crèdit amb 
una entitat financera. 

Decret de 04.11.2015 Contractació d’una tècnica coordinadora i prospectora d’empreses, per 
portar a terme el projecte “Treball i Formació al Ripollès”. 

Decret de 04.11.2015 Concedir el ajuts de menjador escolar per al curs 2015.2016 (fase 4) als 
alumnes que es relacionen. 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
El president explica, en relació amb els decrets dels qual es dóna compte, que l’Agència 
de Residus de Catalunya ha agafat el municipi de Camprodon com a referència d'un 
programa per incentivar la recollida selectiva. Per aquest motiu, s'han endegat una sèrie 
de campanyes i actuacions que tenen per objecte incrementar la recollida selectiva del 
municipi. El Consell Comarcal només fa d’intermediari i s'ha encarregat d'una sèrie de 
contractacions.  
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CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN 

 
9. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
 
Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen a continuació: 
 
Resolució de 09.10.2015 Aprovar l'expedient número 16/2015 de generació de crèdits per 

ingressos en la forma i contingut que es detalla. 
Resolució de 13.10.2015 Aprovar l'expedient número 17/2015 de generació de crèdits per 

ingressos en la forma i contingut que es detalla. 
Resolució de 26.10.2015 Atorgar el permís per a la utilització del servei de neteja de 

clavegueram a l’Ajuntament de Ripoll per a la neteja del clavegueram 
dels vestuaris de la piscina i del pavelló municipal. 

Resolució de 27.10.2015 Aprovar la liquidació per a l'Ajuntament de Ripoll, per la utilització 
del servei de camió cisterna per a la neteja del clavegueram dels 
vestuaris de la piscina i del pavelló municipal. 

Resolució de 27.10.2015 Atorgar el permís per a la utilització del servei de neteja de 
clavegueram a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses per a la 
neteja del clavegueram de la plaça Anselm Clavé i de l’Alberg. 

Resolució de 27.102015 Aprovar la liquidació per a l'Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses, per la utilització del servei de camió cisterna per a la neteja 
del clavegueram de la plaça Anselm Clavé i de l’Alberg. 

Resolució de 28.10.2015 Aprovar el nou detall de les Rutes 8 i 9 de transports escolar, a partir 
del dia 2 de novembre de 2015, per al curs 2015-2016, referent a les 
parades, horaris i alumnes. 

Resolució de 28.10.2015 Atorgar a l’Ajuntament de Toses, el permís puntual d’abocament 
d’aigües residuals amb camió cisterna per buidar la fossa sèptica del 
Camí d’Espinosa, 3 de Fornells de la Muntanya. 

Resolució de 30.10.2015 Atorgar a l’Ajuntament de Ribes de Freser, el permís puntual 
d’abocament d’aigües residuals amb camió cisterna per buidar la fossa 
sèptica de l’ermita de Sant Antoni. 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
10. 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 
 
 
Marta Arxé i Llagostera  Joan Manso i Bosoms 


