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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 17/2014 
 
 

Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts 16 de setembre de 2014 
Hora d’inici: 18:55 hores 
Hora d’acabament: 19:20 hores 
Règim de sessió: Ordinària 
 
 
Assistents: President: • Sr. Miquel Rovira i Comas 
   
 Vicepresidents: • Sra. M. Immaculada Constans i Ruiz 
  • 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 
   
Excusa la seva absència: • Sr. Joan Manso i Bosoms 
 
 
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 modificació dels convenis entre els ajuntaments de la comarca del 

Ripollès, el Consell Comarcal del Ripollès i el Consorci Ripollès Desenvolupament 
pel manteniment de la xarxa de senders Itinerànnia. 
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3. Ratificació del Decret d’autorització de la cessió del contracte de servei públic de 
transport escolar de la Ruta 17 EE Vall del Ter, del qual n’és actualment titular el 
senyor Jordi Coma Marcé, a favor de l’empresa TEISA. 

4. Devolució d’avals i fiances: 
4.1. Devolució d’aval a l’empresa Ecológica Ibérica y Mediterránea, SA 

(ECOIMSA). 
5. Aprovació de factures. 
6. Mocions d'urgència: 

6.1. Aprovació de l’addenda al conveni de col· laboració entre el Departament de 
Governació i Relacions Institucionals i el Consell Comarcal del Ripollès per a 
l’encàrrec de gestió del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 2008-2012. 

6.2. Proposta de correcció d’una errada en l’acord del Consell de Govern del dia 21 
de juliol de 2014 referent a l’execució del contracte del servei públic del 
transport de viatgers en la modalitat de serveis a la demanda, Ruta 6 Toses-
Planoles-Ribes. 

7. 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 
 
Per unanimitat dels membres assistents s’acorda aprovar l'acta de la sessió ordinària del 
dia 2 de setembre de 2014 sense cap esmena. 
 
 
2. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS CONVENIS ENTRE ELS 
AJUNTAMENTS DE LA COMARCA DEL RIPOLLÈS, EL CONSELL 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS I EL CONSORCI RIPOLLÈS 
DESENVOLUPAMENT PEL MANTENIMENT DE LA XARXA DE SEND ERS 
ITINERÀNNIA 
 
Per acord adoptat pel Consell de Govern en la seva sessió de data 21 de juliol de 2014, es 
van aprovar els convenis a subscriure entre els Ajuntaments de la comarca del Ripollès, el 
Consell Comarcal del Ripollès i el Consorci Ripollès Desenvolupament pel manteniment 
de la xarxa de senders Itinerànnia. 
 
De conformitat amb el propi acord adoptat, l'efectivitat d'aquest conveni i la contractació 
dels treballs de manteniment dels senders, reposició de la senyalització vertical i repintat 
de la senyalització horitzontal, restaven supeditats a l'atorgament definitiu de la 
subvenció del Pla Únic d'Obres i Serveis (PUOSC), per al manteniment de la xarxa de 
senders Itinerànnia, Prioritat 1, anualitat 2014. 
 
Mitjançant Decret 104/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aproven determinades mesures en 
relació a les anualitats 2014 i 2015 del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, s'ha 
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aprovat la concessió de les subvencions de la línia de despeses de reparacions, 
manteniment i conservació per als anys 2014 i 2015. 
 
En aquest Decret s'estableix que el termini de justificació de la despesa de l'anualitat 2014 
finalitza el 30 de setembre de 2014, la qual cosa ha obligat al Consell Comarcal a 
contractar ràpidament el servei de manteniment i senyalització de la xarxa de senders 
Itinerànnia, prioritat 1, Vall del Ter i Vall del Freser, així com el subministrament dels 
senyals. 
 
Aquest fet comporta necessàriament que el contingut dels convenis aprovats per Acord de 
data 21 de juliol s'hagin d'adequar a aquest nova circumstància sobrevinguda. 
 
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 les altres administracions i entitats, publicades al BOP de 
Girona número 144 de 29 de juliol de 2011, 
 
Per tot l'exposat, el Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Aprovar la modificació dels convenis a subscriure entre els Ajuntaments de la 
comarca del Ripollès, el Consell Comarcal del Ripollès i el Consorci Ripollès 
Desenvolupament pel manteniment de la xarxa de senders Itinerànnia. 
 
Segon. Comunicar aquest acord als Ajuntaments de la comarca del Ripollès i al Consorci 
Ripollès Desenvolupament, a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció juntament amb una còpia de cadascuna de les 
minutes dels convenis, perquè en tinguin constància. 
 
Quart. Facultar el president, tan àmpliament com en dret fóra menester, per la signatura 
dels convenis. 
 
 
3. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’AUTORITZACIÓ DE LA CESS IÓ DEL 
CONTRACTE DE SERVEI PÚBLIC DE TRANSPORT ESCOLAR DE LA RUTA 
17 EE VALL DEL TER, DEL QUAL N’ÉS ACTUALMENT TITULA R EL 
SENYOR JORDI COMA MARCÉ, A FAVOR DE L’EMPRESA TEISA  
 
Vist el Decret de Presidència de data 10 de setembre de 2014, que es transcriu a 
continuació: 
 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA 
 
Antecedents de fet: 
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En dates 8 i 10 de setembre de 2014, el senyor Jordi Coma i Marcé, en nom i 
representació propis i els senyors Alexandre Gilabert Vázquez i Rafel Almeda Collado, 
en nom i representació de l'empresa TRANSPORTS ELÈCTRICS ITERURBANS, S.A., 
per anagrama TEISA, han presentat conjuntament dos escrits en els quals sol· liciten 
l'autorització per a la cessió del contracte per a la prestació del servei públic del transport 
adaptat de la Ruta 17 EE Vall del Ter, del qual n'és titular actualment el senyor Coma, a 
favor de l'empresa TEISA. 
 
En el primer escrit presentat es manifesta que el contracte ha estat executat en una 
cinquena part del termini inicialment previst per a l'execució del mateix i que l'empresa 
TEISA compleix amb tots els requisits necessaris per a la contractació. 
 
Fonaments de Dret: 
 
I.-  L'article 226.1 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 disposa que els drets i 
obligacions derivats del contracte podran ser cedits a un tercer sempre que les qualitats 
tècniques o personals del cedent no hagin estat la raó determinant de l'adjudicació del 
contracte i que de la cessió no en resulti una restricció efectiva de la competència del 
mercat. 
 
L'apartat 2 d'aquest mateix precepte exigeix que l'òrgan de contractació, en aquest cas el 
Consell Comarcal, autoritzi la cessió, de forma prèvia i expressa. Així mateix, en el cas 
del contracte de gestió de servei públic, exigeix que s'hagi efectuat la seva explotació 
durant com a mínim la cinquena part del termini de duració del contracte i que el 
cessionari tingui capacitat per contractar amb l'administració, la solvència que resulti 
exigible i que no estigui incurs en cap prohibició de contractar. 
 
Aquesta cessió s'ha de formalitzar entre adjudicatari i cessionari, en escriptura pública. 
 
Finalment, l'article 226 estableix que el cessionari quedarà subrogat en tots els drets i 
obligacions que corresponguin al cedent. 
 
II.-  En data 30 de juliol de 2010 es va formalitzar entre el Consell Comarcal del Ripollès 
i el senyor Jordi Coma i Marcé, el contracte de concessió de gestió del servei públic de 
transport escolar a centres d’ensenyament obligatori del Ripollès, Ruta 17 EE VALL 
DEL TER . Aquest contracte estarà en vigor fins a la finalització del curs acadèmic 2019-
2020, i es podrà prorrogar de forma expressa, de curs en curs, per cinc anys més. En 
conseqüència, s'ha executat una cinquena part del termini del contracte. 
 
En aquest contracte, les qualitats tècniques o personals del cedent no van ser la raó 
determinant de l'adjudicació del contracte i, a més, l'empresa TEISA, com consta 
acreditat davant d'aquesta corporació per ser concessionària d'altres rutes de transport 
escolar, té capacitat per contractar amb l'administració, la solvència exigible i no està 
incursa en cap prohibició de contractar. 
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L’executivitat del contracte restava condicionada tant a l’autorització del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, com al possible 
exercici i reconeixement del dret de tempteig o prioritat reconegut per la normativa 
reguladora dels transports públics de viatgers per carretera a les empreses concessionàries 
de serveis públics regulars de transport de viatgers per carretera. 
 
L'empresa TEISA, com consta acreditat davant d'aquesta corporació, és la tiular de 
s.p.r.t.v.c. coincident amb l'itinerari del servei de transport escolar objecte del contracte 
que es pretén cedir. 
 
En aquest cas, es dóna compliment a tots els requisits exigits per l'article 226 del Reial 
Decret Legislatiu 3/2010. 
 
III.- Per acords adoptats pel Ple del Consell Comarcal del Ripollès de dates 28 d’agost de 
2007 i 12 de setembre de 2007, publicades al BOP de Girona número 179 de data 12-09-
2007 i número 189, de 26-09-2007, respectivament, es van delegar en el Consell de 
Govern les competències relatives a contractació administrativa. 
 
Vist el contingut de l'informe jurídic emès, 
 
Per tot l'exposat, RESOLC: 
 
Primer.- Autoritzar la cessió del contracte del servei públic de transport escolar de la Ruta 
17 EE Vall del Ter, del qual n'és actualment titular el senyor JORDI COMA MARCÉ, a 
favor de l’empresa TEISA, qui es subrogarà en tots els drets i obligacions que es 
derivarien d'aquest contracte per al cedent, des de la data de la formalització d'aquesta 
cessió en escriptura pública. 
 
L’executivitat d'aquesta cessió resta condicionada a l’autorització del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
 
Segon.- Aquesta autorització resta supeditada a la formalització de la corresponent 
escriptura pública de cessió. 
 
Tercer.- Requerir l'empresa TEISA per formalitzar la garantia definitiva d'aquest 
contracte, per un import de 1.034,88 €, en qualsevol de les formes admeses en dret, en el 
termini dels deu dies hàbils posteriors a la formalització de la cessió en escriptura 
pública. 
 
Quart.- Ratificar aquest decret en la propera sessió del Consell de Govern que se celebri.” 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Ratificar el Decret de Presidència de data 10 de setembre de 2014, d’autorització 
de la cessió del contracte del servei públic de transport escolar de la Ruta 17 EE Vall del 
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Ter, del qual n'és actualment titular el senyor JORDI COMA MARCÉ, a favor de 
l’empresa TEISA, en tots els seu termes. 
 
Segon. Donar compte del present acord a Intervenció i a l’Àrea de Serveis a les Persones, 
per a l’efecte corresponent. 
 
 
4. DEVOLUCIÓ D’AVALS I FIANCES 
 
4.1. DEVOLUCIÓ D’AVAL A L’EMPRESA ECOLÓGICA IBÉRICA  Y 
MEDITERRÁNEA, S.A. (ECOIMSA)  
 
Vista la sol· licitud presentada per l’empresa ECOLÓGICA IBÉRICA Y 
MEDITERRÁNEA, S.A. (ECOIMSA) de devolució de l’aval dipositat en concepte de 
garantia definitiva del contracte de serveis de transport i tractament dels lixiviats de 
l’abocador comarcal Ripollès-3; 
 
Atès l’informe emès per la cap d’Àrea de Medi Ambient i Cooperació Municipal de la 
corporació, senyora Elisabet Muntadas i Castellà, en data 9 de setembre de 2014, pel qual 
es constata que el servei s’ha realitzat d’acord amb el que especificaven els plecs de 
condicions i s’informa favorablement sobre el retorn de l’aval de Bankinter, SA, número 
0289616, per un import sis mil cinc-cents vint-i-cinc euros (6.525,00 €), dipositat per 
l’empresa ECOLÓGICA IBÉRICA Y MEDITERRÁNEA, S.A. (ECOIMSA), en 
concepte de garantia definitiva del contracte a dalt esmentat; 
 
D’acord amb allò que disposa la Llei de contractes de les administracions públiques i les 
disposicions que la desenvolupen; 
 
Vist l’informe d’Intervenció que consta a 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 de 
gener de 2012, 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Retornar a l’empresa ECOLÓGICA IBÉRICA Y MEDITERRÁNEA, S.A. 
(ECOIMSA), l’aval de Bankinter, SA, número 0289616, per import sis mil cinc-cents 
vint-i-cinc euros (6.525,00 €), dipositat en concepte de garantia definitiva del contracte 
de serveis de transport i tractament dels lixiviats de l’abocador comarcal Ripollès-3; 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’interessat i a la Intervenció, a l’efecte corresponent. 
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5. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
5.1. 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) 

DISTILLER, SA 
Tractament i transport lixiviats 
05.08.14 

ADO 1.459,92 

DISTILLER, SA 
Tractament i transport lixiviats 
05.08.14 (2) 

ADO 1.690,92 

CONSORCI GESTIÓ 
RESIDUS URBANS CC 
OSONA 

Cànon/taxa abocament Orís, mes de 
juliol 

ADO 45.111,75 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Transport demanda Vall de 
Camprodon, mes de juliol 

ADO 3.460,24 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Transport demanda Vallfogona, mes 
de juliol 

ADO 687,34 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Busos nocturns mesos de juliol i 
agost 

ADO 1.768,50 

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

ADO 8.017,72 

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

ADO 227,30 
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Proveïdor Concepte Indicador Import Euros 
(IVA inclòs) 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida RSU, mes de juliol ADO 118.181,97 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida selectiva mes de juliol ADO 22.485,85 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida poda Ribes, mes de juliol ADO 218,64 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Ripoll, mes de 
juliol 

ADO 53.307,91 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Ribes Freser, 
mes de juliol 

ADO 13.838,44 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Sant Pau,  mes 
de juliol 

ADO 3.738,76 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Planoles, mes de 
juliol 

ADO 1.036,30 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Toses, mes de 
juliol 

ADO 600,84 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Núria, mes de 
juliol 

ADO 2.783,92 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Setcases, mes de 
juliol 

ADO 734,86 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Camprodon,  
mes de juliol 

ADO 8.228,55 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Sant Joan, mes 
de juliol 

ADO 9.606,77 

STONE ABBEY, SL 
Recollida gossos abandonats mes 
d’agost 

O 2.809,12 

 
Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a l’efecte 
corresponent. 
 
 
6. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
Per unanimitat dels presents s’acorda aprovar la urgència i tractar les propostes següents: 
 
6.1. APROVACIÓ DE L’ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABOR ACIÓ 
ENTRE EL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS 
INSTITUCIONALS I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS P ER A 
L'ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL PLA ÚNIC D'OBRES I SERVEIS  DE 
CATALUNYA 2008-2012 
 
El Consell de Govern, en la seva sessió de data 16 de juny de 2014, va aprovar el conveni 
de col· laboració entre el Departament de Governació i Relacions Institucionals i el 
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Consell Comarcal del Ripollès per a l'encàrrec de gestió del Pla Únic d'Obres i Serveis de 
Catalunya 2008-2012. 
 
En data 15 de setembre de 2014, ha tingut entrada al Registre General d'aquesta 
corporació, una addenda al referit conveni, que proposa la inclusió de la clàusula 
cinquena bis, la qual pretén agilitzar, a nivell financer, la gestió entre la Generalitat i el 
Consell Comarcal i reforçar les garanties en relació al compliment dels terminis de 
pagament. 
 
Vista la minuta d’addenda al conveni de col· laboració entre el Departament de 
Governació i Relacions Institucionals i el Consell Comarcal del Ripollès per a l'encàrrec 
de gestió del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya 2008-2012; 
 
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 data 29 de juliol de 2011, 
 
Per tot l'exposat, el Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Aprovar l’addenda al conveni de col· laboració entre el Departament de 
Governació i Relacions Institucionals i el Consell Comarcal del Ripollès per a l'encàrrec 
de gestió del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya 2008-2012. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Governació i Relacions Institucionals. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció i als Serveis Tècnics, juntament amb una còpia 
del conveni, perquè en tinguin constància. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la signatura 
del conveni. 
 
 
6.2 PROPOSTA DE CORRECCIÓ D’UNA ERRADA EN  L’ACORD DEL 
CONSELL DE GOVERN DEL DIA 21 DE JULIOL DE 2014 REFE RENT A 
L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI PÚBLIC DEL TRAN SPORT DE 
VIATGERS EN LA MODALITAT DE SERVEIS A LA DEMANDA, R UTA 6 
TOSES-PLANOLES-RIBES 
 
Antecedents de fet: 
 
L’informe emès el dia 12 de setembre de 2014, pel Servei de Transports, conclou la 
necessitat de corregir una errada material detectada en l’acord adoptat pel Consell de 
Govern en la seva sessió del dia 21 de juliol de 2014. 
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El Consell de Govern, en la seva sessió del dia 21 de juliol de 2014, va determinar les 
condicions de l'execució de la Ruta 6 Toses-Planoles-Ribes, del servei públic de 
transports de viatgers en la modalitat de serveis a la demanda, amb efectes a partir del dia 
1 d’agost de 2014, que presta l’empresa Transports Mir, S.A.  
 
Aquest acord, erròniament, fixa la quantitat de 61,41 € com a preu unitari de les 
expedicions de la Ruta 6 Toses-Planoles-Ribes, quan el preu procedent és 34,38 € per 
expedició, que és la quantitat resultant de l’adjudicació del contracte més les 
corresponents actualitzacions.  
 
En aquest acord s'hi constata l'existència d'un altre error, conseqüència de l'anterior, 
consistent en què el cost anual que s'hi preveu és de 9.825,60 € per 134 expedicions, 
quan el procedent és de 5.500,80 €, per 160 expedicions. 
 
Fonaments de Dret: 
 
I.-  L'article 105, apartat 2, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions púbiques i del procediment administratiu comú, preveu que les 
administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici, o a instància 
dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 
 
II.-  Per acord adoptat pel Ple del Consell Comarcal del Ripollès de data 19 de juliol de 
2011, publicat al BOP de Girona número 144, de data 29 de juliol de 2011, es van delegar 
en el Consell de Govern les competències relatives a contractació administrativa. 
 
Pels motius exposats, el Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Esmenar l’acord del Consell de Govern del dia 21 de juliol de 2014, referent a 
l’execució del contracte del servei públic del transport de viatgers en la modalitat de 
serveis a la demanda, Ruta 6, Toses-Planoles-Ribes, de tal manera que el text procedent 
és el següent: 
 

Text esmenat: 
Cost anual previst 
Expedicions servei 1 i 2: 2*52=104.  
Expedicions serveis 3 i 4: 2*28=56. 
Total expedicions: 160 
Cost/expedició: 34,38 € 
Total: 34,38*160=5.500,80 € 
 

Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa Transports Mir, S.A i a la Intervenció als 
efectes oportuns. 
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7. 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 
 


