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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 19/2014 
 
 

Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dilluns 20 d’octubre de 2014 
Hora d’inici: 18:50 hores 
Hora d’acabament: 19:15 hores 
Règim de sessió: Ordinària 
 
 
Assistents: President: • Sr. Miquel Rovira i Comas 
   
 Vicepresidents: • Sra. M. Immaculada Constans i Ruiz 
  • Sr. Joan Manso i Bosoms 
  • Sr. Josep Coma i Guitart 
   
 Consellers (amb veu i sense vot): • Sr. Joan Bernadas i Rosell 
  • 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. Juan Bautista Cruz Aznar 
 • Sr. Aleix Busquets i Brullet 
 • Sr. Pep Palos i Sastre 
 
 
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. Pròrroga del contracte de concessió del servei públic d'explotació, conservació i 

manteniment de sistemes de sanejament de la comarca del Ripollès. 
3. Devolució d’avals i fiances: 

3.1. Devolució d’aval a l’empresa Pasquina, SA. 
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3.2. Devolució de fiança a l’empresa Jordi Coma Marcé. 
4. Aprovació de factures. 
5. Mocions d'urgència: 

5.1. Aprovació del conveni de col· laboració entre el Departament de Territori i 
Sostenibilitat i el Consell Comarcal del Ripollès per a la realització 
d’actuacions en la xarxa de camins. 

6. 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 6 d’octubre de 2014 sense cap esmena. 
 
 
2. 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; 
 
Atès allò que disposa el pacte segon del contracte, juntament amb la clàusula 10 del plec 
regulador de la contractació, sobre el termini d’execució del contracte i les seves 
pròrrogues que estableix 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 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 de Secretaria que consta a l’expedient; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple en sessió celebrada en 
data de 19 de juliol de 2011 i publicades al BOP núm. 144 de Girona, de 29-07-2011, 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
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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 retroactius d’1 de juliol de 2014 i fins a 1 fins l’1 de gener de 2015. 
 
Segon. 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. 
 
Tercer. L’efectivitat d’aquest acord queda supeditada a què la Intervenció acrediti la 
disponibilitat pressupostària en la partida corresponent del pressupost en vigor. 
 
 
3. DEVOLUCIÓ D’AVALS I FIANCES 
 
3.1. DEVOLUCIÓ D’AVAL A L’EMPRESA PASQUINA, SA  
 
Vista la sol· licitud presentada per l’empresa PASQUINA, SA, de devolució de l’aval 
dipositat en concepte de garantia definitiva del contracte d’obra anomenat “Projecte de 
pavimentació i millora del camí del cobert de Puigcercós (tram Les Llosses)”; 
 
Atès l’informe emès pel tècnic director de l’obra, senyor Jordi Valldaura i Pous, pel qual 
es constata que les obres s’han executat i estan en condicions d’ús i s’informa 
favorablement sobre el retorn de l’aval de Banco Santander, SA, número 0049-2377-89-
2110000413, per un import de 8.686,44 € (vuit mil sis-cents vuitanta-sis euros amb 
quaranta-quatre cèntims), dipositat per l’empresa PASQUINA, SA, 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 PASQUINA, SA, l’aval de Banco Santander, SA, número 
0049-2377-89-2110000413, per un import de 8.686,44 € (vuit mil sis-cents vuitanta-sis 
euros amb quaranta-quatre cèntims), dipositada en concepte de garantia definitiva del 
contracte d’obra del “Projecte de pavimentació i millora del camí del cobert de 
Puigcercós (tram Les Llosses)”. 
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Segon. Comunicar aquest acord a l’interessat i a Intervenció, a l’efecte corresponent. 
 
 
3.2. DEVOLUCIÓ DE FIANÇA A L’EMPRESA JORDI COMA I M ARCÉ  
 
Vista la sol· licitud presentada per l’empresa JORDI COMA I MARCÉ, de devolució de 
la fiança en metàl· lic dipositada com a garantia definitiva del contracte de gestió del 
servei públic del transport adaptat de la Ruta 17 EE Vall del Ter; 
 
Atès l’informe emès per la cap d’Àrea de Serveis a les Persones,  senyora Laura Vidal 
Sunyer, en data 6 d’octubre de 2014, pel qual es constata que el servei s’ha de 
desenvolupat satisfactòriament fins a la cessió de l’esmentat contracte i s’informa 
favorablement sobre el retorn de l’import en metàl·lic de 1.034,88 € (mil trenta-quatre 
euros amb vuitanta-vuit cèntims), dipositats per l’empresa JORDI COMA I MARCÉ, 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 pel Ple del Consell Comarcal en 
sessió celebrada en data 19 de juliol de 2011 i publicades al BOP de Girona número 144 
de 29-07-2011, 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Retornar a l’empresa JORDI COMA I MARCÉ la fiança en metàl· lic per un 
import de 1.034,88 € (mil trenta-quatre euros amb vuitanta-vuit cèntims), dipositada 
en concepte de garantia definitiva del contracte de servei de gestió del servei públic del 
transport adaptat de la Ruta 17 EE Vall del Ter. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’interessat i a Intervenció, a l’efecte corresponent. 
 
 
 
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; 
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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) 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
17.09.14 

ADO 2.165,24 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
18.09.14 

ADO 2.068,22 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
19.09.14 

ADO 1.995,07 

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

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

VIGFA RESIDUS, SL Recollida extra setembre Sant Joan ADO 2.310,00 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida poda setembre Ribes ADO 218,64 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
22.09.14 

ADO 1.201,97 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
23.09.14 

ADO 2.151,38 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
25.09.14 

ADO 1.091,86 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
29.09.14 

ADO 1.984,29 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Ripoll, mes de 
setembre 

ADO 50.158,25 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Ribes Freser, 
mes de setembre 

ADO 13.679,81 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Sant Pau,  mes 
d’agost 

ADO 4.429,70 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Planoles, mes de 
setembre 

ADO 1.002,87 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Toses, mes de 
setembre 

ADO 581,46 
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Proveïdor Concepte Indicador Import Euros 
(IVA inclòs) 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Núria, mes de 
setembre 

ADO 2.694,12 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Setcases, mes de 
setembre 

ADO 711,15 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Sant Joan, mes 
de setembre 

ADO 9.433,92 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Camprodon,  
mes de setembre 

ADO 8.655,37 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
12.09.14 

ADO 4.136,44 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
03.10.14 

ADO 1.922,69 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
03.10.14 

ADO -80,85 

STONE ABBEY, SL 
Recollida gossos abandonats mes de 
setembre 

O 2.809,12 

LIMPIEZAS DEYSE, SL Neteja CCR mes de setembre O 2.220,52 

 
Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a l’efecte 
corresponent. 
 
 
5. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
Per unanimitat dels presents s’acorda aprovar la urgència i tractar les propostes següents: 
 
5.1. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE E L 
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT I EL CONS ELL 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A LA REALITZACIÓ D’ACTUAC IONS EN 
LA XARXA DE CAMINS 
 
Vista la minuta del conveni de col· laboració entre el Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Ripollès, que té 
com a objectiu realitzar les actuacions de condicionament i arranjament que garanteixen 
la viabilitat de la xarxa veïnal i rural dels camins municipals. 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell Comarcal en 
sessió celebrada en data 19 de juliol de 2011, en matèria d’aprovació de convenis de 
col· laboració i cooperació amb altres administracions i entitats, i publicades al BOP de 
Girona número 144, de 29 de juliol de 2011, 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
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Primer. Aprovar el conveni amb el Departament de Territori i Sostenibilitat per a la 
realització d’actuacions en la xarxa de camins. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat, per a l’efecte 
corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció, juntament amb una còpia de la minuta del 
conveni, perquè en tingui constància. 
 
Quart. Facultar el president, o persona en qui delegui, tan àmpliament com en dret fóra 
menester per a la signatura del conveni i per dur a terme totes aquelles actuacions 
derivades de la seva subscripció. 
 
Cinquè. L’efectivitat d’aquest acord queda supeditada a l’informe favorable de la 
Intervenció. 
 
 
6. 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 
 


