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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 18/2015 

 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dijous 17 de desembre de 2015 
Hora d’inici: 19:00 hores 
Hora d’acabament: 19:25 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 
   
 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 
   
 Secretària accidental: • Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   
Excusa la seva absència: • Sr. Josep Coma i Guitart 
 • 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 del conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Ribes 

per al finançament dels cursos d’iniciació a la música a P4 i P5. 
3. Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Sant 

Joan de les Abadesses per al finançament dels cursos d’iniciació a la música a P4 i P5. 
4. Pròrroga de la llicència d’ocupació temporal entre l’Agència de Protecció de la Salut i 

el Consell Comarcal del Ripollès. 
5. Pròrroga del contracte de concessió del servei públic d’explotació, conservació i 

manteniment de sistemes de sanejament de la comarca del Ripollès. 
6. Aprovació de factures i certificacions d’obres: 

6.1. Aprovació de factures. 
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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 1 de desembre de 2015, sense cap esmena. 
 
 
2. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER PER AL 
FINANÇAMENT DELS CURSOS D’INICIACIÓ A LA MÚSICA A P 4 I P5 
 
Vista la minuta del conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de 
Ribes de Freser per al finançament dels cursos d’iniciació a la música a P4 i P5; 
 
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 L’Ajuntament de Ribes de Freser per al 
finançament dels cursos d’iniciació a la música a P4 i P5, el qual és del contingut literal 
següent:  
 
“ CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I 
L'AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER PER AL FINANÇAMENT DELS 
CURSOS D'INICIACIÓ A LA MÚSICA A P4 I P5 
 
Ribes de Freser,  de desembre de 2015 
 
a) R E U N I T S: 
 
D’una part, l'Il·lustríssim senyor JOAN MANSO I BOSOMS, president del Consell 
Comarcal del Ripollès, actuant en nom i representació de l’ens comarcal, expressament 
autoritzat per aquest acte en virtut de l’acord adoptat pel Consell de Govern del Consell 
Comarcal del Ripollès, en sessió de data ......... de....... de 2015,  assistit per la secretària 
accidental de la corporació i de l’altra,  
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L'Il·lustríssim senyor MARC PRAT I ARREY, alcalde-president de l’Ajuntament de Ribes 
de Freser,  qui actua en representació d'aquesta corporació en virtut de l'article 21.1.b 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 53 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, assistit per la secretària de la Corporació, 
senyora Raquel Costa i Iglesias. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament i recíprocament poders i facultats suficients per 
formalitzar aquest conveni i, 
 
b) M A N I F E S T E N: 
 
I.-  La Resolució de data 2 de setembre de 2010 de la Direcció General de Recursos del 
Sistema Educatiu del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya va 
autoritzar el Consell Comarcal per a la creació de l'Escola Comarcal de Música del 
Ripollès, Codi 17009059.   
 
II.-  L’Ajuntament de Ribes de Freser està interessat en finançar els cursos d'iniciació a 
la música, adreçats als alumnes de P4 i P5 que optin per aquest servei, a fi de garantir 
l'accés de tots els estudiants del municipi a uns coneixements musicals bàsics i contribuir 
a la continuïtat en el seguiment de la seva formació musical.  
 
A tal efecte, l’Ajuntament de Ribes de Freser preveu fer una aportació anual a favor del 
Consell Comarcal, per l'import que resulti de la liquidació del cost d'aquesta formació 
inicial, resultant de l'aplicació de les taxes vigents pel nombre d'alumnes usuaris del 
servei, durant el curs anterior. 
 
Així mateix, l'Ajuntament de Ribes de Freser ofereix uns espais del Casal de Cultura, 
ubicat al carrer Eres 6, per realitzar-hi els cursos que imparteix l'Escola Comarcal de 
Música al municipi. 
 
En conseqüència, C O N V E N E N: 
 
Primer.- Objecte del conveni   
 
L'objecte d'aquest conveni és regular el finançament per part de l'Ajuntament de Ribes de 
Freser dels cursos d'iniciació a la música, adreçats als alumnes de P4 i P5 del centre 
escolar del municipi, a fi de garantir l'accés de tots els estudiants a uns coneixements 
musicals bàsics i contribuir a la continuïtat en el seguiment de la seva formació musical, 
per una banda i a la gestió d'aquests cursos per part del Consell Comarcal, per l'altra. 
 
Segon.  Obligacions de les parts. 
 
2.1. L'Ajuntament de Ribes de Freser assumirà anualment l'import corresponent al cost 
total dels cursos d'iniciació musical adreçats als alumnes de P4 i P5 del centre escolar 
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del municipi que optin per cursar aquest ensenyament. Aquests cursos s'imparteixen al 
centre escolar del municipi. 
 
A tal efecte, l'Ajuntament de Ribes de Freser transferirà al Consell Comarcal l'import 
que resulti de la liquidació del cost d'aquesta formació inicial, equivalent a l'aplicació de 
la taxa vigent pel nombre d'alumnes usuaris del servei, corresponent al curs anterior. 
Actualment aquesta taxa és de 15 €/alumne/a. Aquesta taxa s'actualitzarà 
automàticament, en funció de la modificació o actualització de l'ordenança fiscal 
corresponent. 
 
El pagament s'efectuarà, com a màxim, durant el mes de setembre de cada any. 
 
L'Ajuntament de Ribes de Freser ofereix uns espais del Casal de Cultura, ubicat al carrer 
Eres 6, per realitzar-hi els cursos que imparteix l'Escola Comarcal de Música al 
municipi. 
 
2.2. El Consell Comarcal del Ripollès té les següents obligacions: 
   
- Assegurar la correcta prestació del servei per part del professorat l'Escola Comarcal 
de Música. A tal efecte, els professors de l'Escola Comarcal de Música es desplaçaran al 
centre escolar Mare de Déu de Núria per dur-hi a terme els cursos d'iniciació musical a 
l'alumnat de P4 i P5 i a la seu de l'Escola Comarcal de Música del municipi de Ribes de 
Freser, per dur-hi a terme la resta de cursos que imparteix l'Escola Comarcal de Música 
al municipi. 
- Muntar els grups en funció d'una ràtio mínima de 6 alumnes i màxima de 10 alumnes. 
- Intentar separar, sempre que la quantitat d'alumnes ho permeti, els grups de P4 i P5. 
- Prestar una hora setmanal de servei per grup, en horari extraescolar. 
- Fer la previsió del cost total del servei a l'inici de cada curs escolar de conformitat amb 
el nombre d'alumnes usuaris i l'aplicació de les taxes vigents i a comunicar-la a 
l'Ajuntament de Ribes de Frese. 
- Comunicar a l'Ajuntament l'import que resulti de la liquidació del cost d'aquests cursos, 
abans del mes d'agost de cada any. 
 
Tercer. Vigència 
 
La vigència d'aquest conveni serà d'un any a comptar a partir de la data de la seva 
signatura i es prorrogarà tàcitament d'any en any, fins que alguna de les parts el 
denunciï amb una antelació mínima de 3 mesos. 
 
El primer curs per al qual serà d'aplicació aquest conveni és el curs 2015-16. 
 
Quart. Formes d'extinció 
 
Les causes de resolució d'aquest conveni seran: 
 

− Per comú acord de les parts 
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− Per incompliment d'alguna de les parts subscrivents de les obligacions que es 
deriven d'aquest conveni. 

− Per qualsevol de les causes legalment establertes. 
 
Cinquè. Naturalesa jurídica del conveni i règim aplicable. 
 
Aquest document és un conveni interadministratiu de caràcter voluntari i base negocial 
realitzat sobre la base de l'article 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya. 
 
En conseqüència, la naturalesa jurídica d'aquest conveni és administrativa per raó 
subjectiva i per tant el règim jurídic aplicable serà el dret administratiu, de manera que 
davant de qualsevol divergència en la seva aplicació i/o interpretació serà la jurisdicció 
contenciosa administrativa la competent per a la seva  resolució. 
 
I com a prova de conformitat, les parts signen per duplicat exemplar i a un sol efecte en 
el lloc i la data que s’esmenten a l’encapçalament.” 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Ribes de Freser, a l’efecte 
corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció i a l’Àrea de Serveis a les Persones, 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. 
 
 
3. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESS ES PER AL 
FINANÇAMENT DELS CURSOS D’INICIACIÓ A LA MÚSICA A P 4 I P5 
 
Vista la minuta del conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Sant 
Joan de les Abadesses per al finançament dels cursos d’iniciació a la música a P4 i P5; 
 
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 L’Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses per al finançament dels cursos d’iniciació a la música a P4 i P5, el qual és del 
contingut literal següent:  
 



 6 

“CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I 
L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES PER AL FINANÇAMENT 
DELS CURSOS D'INICIACIÓ A LA MÚSICA A P4 I P5 
 
Sant Joan de les Abadesses,  de desembre de 2015 
 
c) R E U N I T S: 
 
D’una part, l'Il·lustríssim senyor JOAN MANSO I BOSOMS, president del Consell 
Comarcal del Ripollès, actuant en nom i representació de l’ens comarcal, expressament 
autoritzat per aquest acte en virtut de l’acord adoptat pel Consell de Govern del Consell 
Comarcal del Ripollès, en sessió de data ......... de....... de 2015,  assistit per la secretària 
accidental de la corporació i de l’altra,  

 
L'Il·lustríssim senyor RAMON ROQUÉ I RIU, alcalde-president de l’Ajuntament de Sant 
Joan de les Abadesses,  qui actua en representació d'aquesta corporació en virtut de 
l'article 21.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i 
l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de 
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, assistit per la secretària de la 
Corporació, senyora Raquel Costa i Iglesias. 
 

Ambdues parts es reconeixen mútuament i recíprocament poders i facultats suficients per 
formalitzar aquest conveni i, 
 
d) M A N I F E S T E N: 
 
I.-  La Resolució de data 2 de setembre de 2010 de la Direcció General de Recursos del 
Sistema Educatiu del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya va 
autoritzar el Consell Comarcal per a la creació de l'Escola Comarcal de Música del 
Ripollès, Codi 17009059.   

 
II.-  L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses està interessat en finançar els cursos 
d'iniciació a la música, adreçats als alumnes de P4 i P5 que optin per aquest servei, a fi 
de garantir l'accés de tots els estudiants del municipi a uns coneixements musicals bàsics 
i contribuir a la continuïtat en el seguiment de la seva formació musical.  
 
A tal efecte, l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses preveu fer una aportació anual 
a favor del Consell Comarcal, per l'import que resulti de la liquidació del cost d'aquesta 
formació inicial, resultant de l'aplicació de les taxes vigents pel nombre d'alumnes 
usuaris del servei, durant el curs anterior.  
 
Així mateix, l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ofereix els baixos de l'edifici 
ubicat a la Pujada de les Monges 6, per realitzar-hi els cursos que imparteix l'Escola 
Comarcal de Música al municipi. 
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En conseqüència, C O N V E N E N: 
 
Primer.- Objecte del conveni   
 
L'objecte d'aquest conveni és regular el finançament per part de l'Ajuntament de Sant 
Joan de les Abadesses dels cursos d'iniciació a la música, adreçats als alumnes de P4 i 
P5 del centre escolar del municipi, a fi de garantir l'accés de tots els estudiants a uns 
coneixements musicals bàsics i contribuir a la continuïtat en el seguiment de la seva 
formació musical, per una banda i a la gestió d'aquests cursos per part del Consell 
Comarcal, per l'altra. 
 
Segon.  Obligacions de les parts. 
 
2.1. L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses assumirà anualment l'import 
corresponent al cost total dels cursos d'iniciació musical adreçats als alumnes de P4 i P5 
del centre escolar del municipi que optin per cursar aquest ensenyament. Aquests cursos 
s'imparteixen al centre escolar del municipi. 
 
A tal efecte, l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses transferirà al Consell Comarcal 
l'import que resulti de la liquidació del cost d'aquesta formació inicial, equivalent a 
l'aplicació de la taxa vigent pel nombre d'alumnes usuaris del servei, corresponent al 
curs anterior. Actualment aquesta taxa és de 15 €/alumne/a. Aquesta taxa s'actualitzarà 
automàticament, en funció de la modificació o actualització de l'ordenança fiscal 
corresponent. 
 
El pagament s'efectuarà, com a màxim, durant el mes de setembre de cada any. 
 
L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ofereix els baixos de l'edifici ubicat a la 
Pujada de les Monges 6, per realitzar-hi la resta de cursos que imparteix l'Escola 
Comarcal de Música al municipi. 
 
2.2. El Consell Comarcal del Ripollès té les següents obligacions: 
   
- Assegurar la correcta prestació del servei per part del professorat l'Escola Comarcal 
de Música. A tal efecte, els professors de l'Escola Comarcal de Música es desplaçaran a 
la seu del centre escolar del municipi per dur-hi a terme els cursos d'iniciació musical a 
l'alumnat de P4 i P5 i a la seu de l'Escola Comarcal de Música del municipi de Sant Joan 
de les Abadesses, per dur-hi a terme la resta de cursos que imparteix l'Escola Comarcal 
de Música al municipi.   
- Muntar els grups en funció d'una ràtio mínima de 6 alumnes i màxima de 10 alumnes. 
- Intentar separar, sempre que la quantitat d'alumnes ho permeti, els grups de P4 i P5. 
- Prestar una hora setmanal de servei per grup, en horari extraescolar. 
- Fer la previsió del cost total del servei a l'inici de cada curs escolar de conformitat amb 
el nombre d'alumnes usuaris i l'aplicació de les taxes vigents i a comunicar-la a 
l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 
- Comunicar a l'Ajuntament l'import que resulti de la liquidació del cost d'aquests cursos, 
abans del mes d'agost de cada any. 
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Tercer. Vigència 
 
La vigència d'aquest conveni serà d'un any a comptar a partir de la data de la seva 
signatura i es prorrogarà tàcitament d'any en any, fins que alguna de les parts el 
denunciï amb una antelació mínima de 3 mesos. 
 
El primer curs per al qual serà d'aplicació aquest conveni és el curs 2015-16. 
 
Quart. Formes d'extinció 
 
Les causes de resolució d'aquest conveni seran: 
 

− Per comú acord de les parts 
− Per incompliment d'alguna de les parts subscrivents de les obligacions que es 

deriven d'aquest conveni. 
− Per qualsevol de les causes legalment establertes. 

 
Cinquè. Naturalesa jurídica del conveni i règim aplicable. 
 
Aquest document és un conveni interadministratiu de caràcter voluntari i base negocial 
realitzat sobre la base de l'article 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya. 
 
En conseqüència, la naturalesa jurídica d'aquest conveni és administrativa per raó 
subjectiva i per tant el règim jurídic aplicable serà el dret administratiu, de manera que 
davant de qualsevol divergència en la seva aplicació i/o interpretació serà la jurisdicció 
contenciosa administrativa la competent per a la seva  resolució. 
 
I com a prova de conformitat, les parts signen per duplicat exemplar i a un sol efecte en 
el lloc i la data que s’esmenten a l’encapçalament.” 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, a l’efecte 
corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció i a l’Àrea de Serveis a les Persones, 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. 
 
 
4. PRÒRROGA DE LA LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ TEMPORAL ENT RE 
L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT I EL CONSELL COM ARCAL 
DEL RIPOLLÈS  
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En data 1 de gener de 2011 es va subscriure la llicència d’ocupació temporal  entre 
l’Agència de Protecció de la Salut (actualment Secretaria de Salut Pública del 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya) i el Consell Comarcal del Ripollès 
per a la cessió d’ús de 2 despatxos, una sala de reunions i un lavabo compartit, ubicats a 
l’edifici del Consell. Aquesta llicència va ser aprovada per acord de Consell de Govern de 
data 21 de desembre de 2010. 
 
La Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha 
manifestat la seva voluntat de prorrogar l’ocupació temporal dels espais esmentats. 
 
El pacte tercer estableix una durada de 5 anys, prorrogables expressament per quatre anys 
més, de forma obligatòria per part del Consell Comarcal del Ripollès i de forma 
potestativa per part de l’Agència de Protecció de la Salut. 
 
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. Prorrogar pel termini de quatre anys la llicència d’ocupació temporal  entre la 
Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el 
Consell Comarcal del Ripollès per a la cessió d’ús de 2 despatxos, una sala de reunions i 
un lavabo compartit, ubicats a l’edifici del Consell, amb efectes des de l’1 de gener de 
2016 a 31 de desembre de 2019. 
 
Segon. Comunicar l’acord a la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya als efectes oportuns. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció perquè en tingui constància. 
 
El president comenta el contingut de la llicència i aprofita per explicar als membres del 
Consell de Govern que van requerir l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per regularitzar 
l'ocupació de dos despatxos al Consell Comarcal abans de finalitzar l'any. 
 
 
5. PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC 
D'EXPLOTACIÓ, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE SISTEMES  DE 
SANEJAMENT DE LA COMARCA DEL RIPOLLÈS 
 
Vist el contracte de concessió del servei públic d'explotació, conservació i manteniment 
de sistemes de sanejament de la comarca del Ripollès, subscrit entre el Consell Comarcal 
del Ripollès i l'empresa CADAGUA, SA, en data 16 de juny de 2003, amb efectes a partir 
de l'1 de juliol de 2003 i per un termini d'execució i de vigència de 10 anys; 
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El pacte segon del contracte, juntament amb la clàusula 10 del plec regulador de la 
contractació estableixen que el contracte serà prorrogable expressament per períodes de 6 
mesos fins a un màxim de 2 anys. Únicament en casos de necessitat causada per l’interès 
públic del servei, podrà prorrogar-se la concessió fins a 2 anys més, sens perjudici d’allò 
que resulti del principi d’equilibri financer del contracte. Així mateix serà obligatòria pel 
contractista una pròrroga de 6 mesos si no ha estat formalitzada una nova adjudicació del 
servei abans de la finalització del termini contractual o de les seves pròrrogues;  
 
Vist l’informe de la Cap d’Àrea de Medi Ambient i Cooperació Municipal de data 2 de 
desembre de 2015, sobre la necessitat d’executar la pròrroga contemplada al contracte de 
concessió del servei públic d'explotació, conservació i manteniment de sistemes de 
sanejament de la comarca del Ripollès; 
 
Vist l’informe d’Intervenció que acredita la disponibilitat pressupostària amb càrrec a la 
partida 2016.23.1601.22799.02 i les consideracions que efectua.  
 
Vist l’informe de Secretaria que consta a l’expedient; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple en sessió celebrada en 
data de 8 de setembre de 2015 i publicades al BOP núm. 186 de Girona, de 25 de 
setembre de 2015, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat dels membres assistents acorda: 
 
Primer. Prorrogar pel termini de sis mesos el contracte de concessió del servei públic 
d'explotació, conservació i manteniment de sistemes de sanejament de la comarca del 
Ripollès, amb efectes des de l'1 de gener de 2016, fins a 30 de juny de 2016. 
 
Segon. Comprometre la quantitat necessària per poder fer front a la pròrroga durant l’any 
2016, sempre i quan l’Agència Catalana de l’Aigua continuï fent les atribucions anuals 
que cobreixin el cost del servei i fins a l’import màxim d’aquestes atribucions. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat i a la Intervenció als 
efectes oportuns. 
 
Quart. Comunicar l’acord al concessionari, i fer-li palès que contra el mateix podrà 
presentar recurs de reposició davant el Ple en el termini d'un mes comptat des de l'endemà 
de la recepció d'aquesta notificació, o bé recurs contenciós administratiu davant la sala 
contenciosa del Jutjat del Contenciós de Girona en el termini de dos mesos comptats 
també des de l'endemà de la recepció d'aquest acord. 
 
El president explica que aquesta competència per a la gestió de les estacions depuradores   
prové de la delegació per part de la Generalitat de Catalunya. El Consell Comarcal 
gestiona 9 depuradores a través d’una contractació que està esgotant els seus terminis de 
pròrroga. S’ha de començar a preparar la nova contractació. 
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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) 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

Transport demanda Vall de 
Ribes, mes de novembre 

ADO 275,04 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

Transport demanda Vall de 
Ribes, mes de novembre 

ADO 242,65 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Ribes 
Freser, mes d'octubre 

ADO 13.528,01 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Sant Joan, 
mes d'octubre 

ADO 9.172,12 

CADAGUA 
Manteniment EDAR 
Camprodon,  mes d'octubre 

ADO 7.845,70 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Ripoll, mes 
d'octubre 

ADO 40.020,90 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Toses, mes 
d'octubre 

ADO 596,75 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Sant Pau, 
mes d'octubre 

ADO 3.879,83 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Setcases, 
mes d'octubre 

ADO 729,74 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Núria, mes 
d'octubre 

ADO 2.764,49 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Planoles, 
mes d'octubre 

ADO 1.028,80 
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Proveïdor Concepte Indicador 
Import Euros 
(IVA inclòs) 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
25.11.15 

ADO 859,32 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

TEC L-11, mes de novembre O 6.629,10 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

TEC L-10, mes de novembre O 2.681,64 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

TEC L-13, mes de novembre O 2.373,76 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

TEC L-16, mes de novembre O 3.736,78 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

TEC L-18, Regularització mesos 
de setembre i octubre 

O 656,78 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

TEC L-14, mes de novembre O 3.561,06 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

TEC L-18, mes de novembre O 2.955,49 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

Reforç transport demanda Ribes-
Ripoll, mes de novembre 

O 7.933,40 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

TEC L-15, mes de novembre O 2.110,30 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, 
SA –TEISA 

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

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, 
SA –TEISA 

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

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, 
SA –TEISA 

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

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, 
SA –TEISA 

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

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, 
SA –TEISA 

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

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, 

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

SA –TEISA 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, 
SA –TEISA 

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

BERNARDINO 
LLONGARRIU 

TEC L-4, mes de novembre O 2.196.89 

 
Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a l’efecte 
corresponent. 
 
 
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 23.11.2015: Reconeixement de la gratuïtat per a l’ús dels serveis escolars de 

menjador i/o transport per al curs escolar 2015-2016 (fase 5a.) 
dels alumnes que es relacionen. 

Decret de 24.11.2015  Adjudicació del procediment negociat sense publicitat del 
contracte del servei de menjador de les escoles rurals de la 
comarca del Ripollès. 

Decret de 26.11.2015 Atorgar una subvenció a l’Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses en concepte d’ajut en l’organització de la Festa del 
Grito. 

Decret de 26.11.2015  Atorgar una subvenció a l’Ajuntament de Ripoll en concepte 
d’ajut en l’organització del Concurs de pintura ràpida. 

Decret de 26.11.2015 Atorgar una subvenció a l’Ajuntament de Ribes de Freser en 
concepte d’ajut en l’organització de la Fira del bestiar. 

Decret de 26.11.2015 Atorgar una subvenció a l’Ajuntament de Molló en concepte 
d’ajut en l’organització de la Tria de mulats d’Espinavell. 

Decret de 26.11.2015 Atorgar una subvenció a la Fundació Oncolliga Girona en 
concepte d’ajut en l’organització dels actes de la Travessa 
Vallter-Núria 2015. 

Decret de 26.11.2015 Atorgar una subvenció a la Unió Esportiva Camprodon en 
concepte d’ajut en l’organització dels actes del 12è Torneig 
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Germans Vila Riera de futbol base. 
Decret de 26.11.2015 Atorgar una subvenció a la Secció d’Institut Joan Triadú en 

concepte d’ajut en l’organització del Projecte “Escola de neu”. 
Decret de 26.11.2015 Atorgar una subvenció a l’Escola Dr. Robert de Camprodon en 

concepte d’ajut en l’organització del Projecte “Esquí i 
emprenedoria”. 

Decret de 26.11.2015 Atorgar una subvenció a l’Associació Esportiva Escolar del 
CEIP Pirineu en concepte d’ajut en l’organització del Projecte 
“Pirineu neu”. 

Decret de 26.11.2015 Atorgar una subvenció al Club Petanca Ripoll en concepte 
d’ajut en la compra de roba esportiva pel club. 

Decret de 26.11.2015 Atorgar una subvenció al Country Club Hípic del Ripollès en 
concepte d’ajut en l’organització de la 18a. edició del Raid 
hípic de Ripoll Comte Arnau. 

Decret de 26.11.2015 Atorgar una subvenció a la Unió Esportiva Camprodon en 
concepte d’ajut en la participació de l’equip Benjamí A en el 
Campionat de Catalunya. 

Decret de 26.11.2015 Atorgar una subvenció a Zeba Produccions en concepte d’ajut 
en la realització del documental “L’exili de la marededéu de 
Núria”. 

Decret de 26.11.2015 Atorgar una subvenció a l’Associació del Concurs de gossos 
d’atura de la Vall de Ribes en concepte d’ajut en l’organització 
del 53è. Concurs de gossos d’atura de la Vall de Ribes. 

Decret de 26.11.2015 Atorgar una subvenció a la Mancomunitat de Municipis de la 
Vall de Camprodon en concepte d’ajut en l’organització de la 
15a. edició del Festival de música de la Vall de Camprodon 
2015. 

Decret de 26.11.2015 Atorgar una subvenció a la Mútua de Sant Julià de Previsió 
Social de Vallfogona de Ripollès en concepte d’ajut en 
l’organització de la 12a. edició de la Demostració de dallar. 

Decret de 26.11.2015 Atorgar una subvenció al Col·lectiu d’artesans de la Vall de 
Ribes en concepte d’ajut en l’organització de la 20a. edició de 
la Festa de la mel. 

Decret de 26.11.2015 Atorgar una subvenció a l’Associació de criadors d’eugues de 
muntanya del Ripollès en concepte d’ajut en l’organització de 
la 5a. edició del Concurs morfològic de cavall pirinenc català. 

Decret de 26.11.2015 Atorgar una subvenció al Refugi Els Estudis d’Espinavell en 
concepte d’ajut en l’organització de la Marxa del Parc. 

Decret de 26.11.2015 Atorgar una subvenció a l’Associació Jardí Botànic de Plantes 
Medicinals de Gombrèn en concepte d’ajut en la restauració i 
renovació dels cartells de les plantes del jardí botànic. 

Decret de 26.11.2015 Atorgar una subvenció a l’Associació la Jove Surroquina en 
concepte d’ajut en la celebració de la 9a. edició de “El miner de 
ferro”. 

Decret de 26.11.2015 Atorgar una subvenció al Club excursionista Ripoll en concepte 
d’ajut en la publicació del llibre sobre Sant Julià de Saltor i 
Santa Maria de Vidabona. 
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Decret de 26.11.2015 Requeriment a titular de casa de colònies per tal que esmeni les 
deficiències que es relacionen. 

Decret de 30.11.2015 Concedir els ajuts de desplaçament per al curs 2015-2016 
(fase-4a) als alumnes que es relacionen. 

Decret de 01.12.2015 Delegar la representació del Patronat de la Vall de Núria en 
favor de la vicepresidenta tercera. 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
El president, a sol· licitud del conseller senyor Joan Albamonte, explica que s’ha atorgat 
una subvenció de 500 € a algunes escoles de la comarca per col· laborar en el projecte 
“Escola de neu” que consisteix en introduir la pràctica de l’esquí entre els escolars. 
 
 
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 03.11.2015 Autoritzar a les entitats financeres que ho sol· licitin l’obertura 

d’un compte corrent amb saldo 0,00 a nom del Consell 
Comarcal amb la finalitat de presentar les seves ofertes a la 
contractació d’un compte de crèdit. 

Resolució de 09.11.2015 Requerir a l’Ajuntament de Campelles per tal que ingressi a la 
Tresoreria del Consell Comarcal l’import corresponent a la 
diferència entre el cost de contractació d’un auxiliar 
administratiu i la subvenció atorgada pel SOC l’any 2014. 

Resolució de 09.11.2015 Requerir al Consorci Ripollès Desenvolupament per tal que 
ingressi a la Tresoreria del Consell Comarcal l’import 
corresponent a la diferència entre el cost de contractació d’un 
auxiliar administratiu i la subvenció atorgada pel SOC l’any 
2014. 

Resolució de 09.11.2015 Requerir a l’Ajuntament de Ripoll per tal que ingressi a la 
Tresoreria del Consell Comarcal l’import corresponent a la 
diferència entre el cost de contractació d’un auxiliar 
administratiu i la subvenció atorgada pel SOC l’any 2014. 

Resolució de 09.11.2015 Requerir a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses per tal 
que ingressi a la Tresoreria del Consell Comarcal l’import 
corresponent a la diferència entre el cost de contractació 
d’una auxiliar administrativa i la subvenció atorgada pel SOC 
l’any 2014. 

Resolució de 11.11.2015 Requerir a l’Ajuntament de Planoles per tal que ingressi a la 
Tresoreria del Consell Comarcal l’import corresponent a la 
diferència entre el cost de contractació d’un peó i la subvenció 
atorgada pel SOC l’any 2014. 

Resolució de 11.11.2015 Requerir a l’Ajuntament de Setcases per tal que ingressi a la 
Tresoreria del Consell Comarcal l’import corresponent a la 
diferència entre el cost de contractació d’un peó i la subvenció 
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atorgada pel SOC l’any 2014. 
Resolució de 11.11.2015 Requerir a l’Ajuntament de Campdevànol per tal que ingressi 

a la Tresoreria del Consell Comarcal l’import corresponent a 
la diferència entre el cost de contractació d’un peó i la 
subvenció atorgada pel SOC l’any 2014. 

Resolució de 11.11.2015 Requerir a l’Ajuntament de Gombrèn per tal que ingressi a la 
Tresoreria del Consell Comarcal l’import corresponent a la 
diferència entre el cost de contractació d’un peó i la subvenció 
atorgada pel SOC l’any 2014. 

Resolució de 11.11.2015 Requerir a l’Ajuntament de Llanars per tal que ingressi a la 
Tresoreria del Consell Comarcal l’import corresponent a la 
diferència entre el cost de contractació d’un peó i la subvenció 
atorgada pel SOC l’any 2014. 

Resolució de 11.11.2015 Requerir a l’Ajuntament de Molló per tal que ingressi a la 
Tresoreria del Consell Comarcal l’import corresponent a la 
diferència entre el cost de contractació d’un peó i la subvenció 
atorgada pel SOC l’any 2014. 

Resolució de 11.11.2015 Requerir a l’Ajuntament de Camprodon per tal que ingressi a 
la Tresoreria del Consell Comarcal l’import corresponent a la 
diferència entre el cost de contractació d’un peó i la subvenció 
atorgada pel SOC l’any 2014. 

Resolució de 11.11.2015 Requerir a l’Ajuntament de Toses per tal que ingressi a la 
Tresoreria del Consell Comarcal l’import corresponent a la 
diferència entre el cost de contractació d’un peó i la subvenció 
atorgada pel SOC l’any 2014. 

Resolució de 20.11.2015 Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües residuals 
de l’empresa  Comforsa-4 a la depuradora de Ripoll-
Campdevànol. 

Resolució de 20.11.2015 Deixar sense efecte la resolució de Gerència de 29-05-2015 i 
anul· lar l’encàrrec de l’Ajuntament de Setcases per a la 
redacció de la mem`roia pel Pla Especial d’Inversions. 

Resolució de 20.11.2015 Resolució d’atorgament d’un permís puntual d’abocament 
d’aigües residuals amb camió cisterna al Mas de Merolla. 

Resolució de 23.11.2015 Atorgar el permís per a la utilització del servei de neteja de 
clavegueram a l’Ajuntament de Campdevànol per a la neteja 
del clavegueram de l’escola Pirineu. 

Resolució de 23.11.2015 Aprovar la liquidació per a l'Ajuntament de Campdevànol, per 
la utilització del servei de camió cisterna per a la neteja del 
clavegueram de l’escola Pirineu. 

Resolució de 24.11.2015 Atorgar el permís per a la utilització del servei de neteja de 
clavegueram a l’Ajuntament de Ribes de Freser per a la neteja 
del clavegueram de la ctra. Tregurà i buidar fossa sèptica a 
Sant Antoni. 

Resolució de 24.11.2015 Aprovar la liquidació per a l'Ajuntament de Ribes de Freser, 
per la utilització del servei de camió cisterna per a la neteja 
del clavegueram de la ctra. Tregurà i buidar fossa sèptica a 
Sant Antoni. 
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Resolució de 24.11.2015 Atorgar a un particular de Camprodon, el permís per a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram i aprovar la 
liquidació. 

Resolució de 24.11.2015 Atorgar a un particular de Ribes de Freser, el permís per a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram i aprovar la 
liquidació. 

Resolució de 24.11.2015 Atorgar a l’Alberg Pic de l’Àliga de Vall de Núria, el permís 
per a la utilització del servei de neteja de clavegueram i 
aprovar la liquidació. 

Resolució de 30.11.2015 Requerir a l’Associació per a la gestió del programa Leader 
Ripollès Ges Bisaura la suma de les dietes i locomocions 
realitzades fins el dia 16 d’octubre de 2015. 

Resolució de 03.12.2015 Habilitar l’Interventor del Consell Comarcal per tal que pugui 
trametre i signar electrònicament els documents preceptius en 
matèria de tutela financera. 

Resolució de 03.12.2015 Autoritzar la concertació d’un contracte de compte de crèdit 
pel termini de 12 mesos amb l’entitat financera CaixaBank, 
SA “La Caixa”. 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
10. PRECS I PREGUNTES 
 
El president explica els temes següents: 
 
- Subvencions: S’està preparant el Pla estratègic de subvencions. A més, es prepararan 
unes bases que regulin els criteris per a l'atorgament, s'obrirà la corresponent 
convocatòria i es garantirà la lliure concurrència. 
 
- El president de la Diputació de Girona vindrà el dia 8 de gener. Farà un seguit de visites 
a diferents ajuntaments de la comarca i, a més, es farà un dinar de treball a la Teuleria. El 
Consell li passarà una relació dels serveis que presta el Consell Comarcal. La sessió és 
oberta. Es farà en alguna sala de Ripoll. Intentaran separar els temes propis del Consell 
Comarcal i els que són dels ajuntaments. 
 
- En relació al tema de la transparència: Recorda que a partir de l'1 de gener de 2016 serà 
plenament vigent la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. Se n'ocupa en Josep Coma. 
 
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 


