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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 20/2014 
 
 

Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dilluns 3 de novembre de 2014 
Hora d’inici: 19:05 hores 
Hora d’acabament: 19:25 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. Juan Bautista Cruz Aznar 
  • Sr. Joan Bernadas i Rosell 
  • Sr. Aleix Busquets i Brullet 
  • Sr. Pep Palos Sastre  
  • Sr. Marc Grifell Vera 
  • Sr. Xavier Perpinyà i Colomer 
   
 Gerent: • Sr. Albert Puigvert i Tuneu 
   
 Secretària accidental: • Sra. Marta Arxé i Llagostera 
 
 
L’objecte de la reunió és celebrar la sessió ordinària del Consell de Govern i tractar els 
assumptes de l’ordre del dia següent: 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 
2. Revisió de preus del contracte de servei públic de recollida de residus sòlids 

municipals i altres prestacions de la comarca del Ripollès, per a l’anualitat 2014. 
3. Devolució d’avals i fiances: 

3.1. Devolució d’aval a l’empresa Agustí y Masoliver, SA. 
4. Aprovació de factures. 
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5. Mocions d'urgència: 
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 20 d’octubre de 2014 sense cap esmena. 
 
 
2. REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DE SERVEI PÚBLIC DE 
RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS I ALTRES PRESTACION S DE LA 
COMARCA DEL RIPOLLÈS, PER A L'ANUALITAT 2014 
 
En data 18 de desembre de 2012, el Consell de Govern del Consell de Comarcal del 
Ripollès, va acordar modificar el contracte de servei públic de recollida de residus 
municipals i altres prestacions de la comarca del Ripollès, formalitzat en data 19 d’agost 
de 2002 amb l’empresa VIGFA RESIDUS, SL. 
 
El pacte tercer del conveni de modificació del contracte determina que les futures 
actualitzacions de preus, inclosa la corresponent a l’any 2013, es realitzaran únicament en 
base a la variació de l’IPC. 
 
Vist que l’IPC entre els mesos de desembre de 2012 i desembre de 2013, ha experimentat 
una variació del 0,3%; 
 
Vist l’informe de data 31 de maig de 2011, emès per la secretària accidental del Consell 
Comarcal, en el  qual manifesta de que no resulta d’aplicació a les factures emeses per 
l’empresa VIGFA RESIDUS, SL el límit establert a l’article 78.3 de la Llei 30/2007, de 
contractes del sector públic, en el sentit que la revisió de preus no pot superar el 85% de 
la variació experimentada per l’índex adoptat, atès que l’expedient de contractació va ser 
iniciat i el contracte va ser adjudicat abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei; 
 
Vist l’informe de la Intervenció de la corporació de data 29 d’octubre de 2014, en el qual 
manifesta que s’ha de procedir a fer la revisió de preus del contracte de servei públic de 
recollida de residus municipals i altres prestacions de la comarca del Ripollès; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en virtut dels acords de Ple de 
data 19 de juliol de 2011 i publicat al BOP núm. 144 de Girona, de 29-07-2011, 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Procedir a la revisió dels preus del contracte de servei públic de recollida de 
residus municipals i altres prestacions de la comarca del Ripollès, que una vegada 
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aplicada la variació soferta per l’IPC, quedarà fixat, per tot l’any 2014, com tot seguit es 
detalla: 
 

PREU ANTERIOR 1.688.013,83 € 
IPC 0,30 % 5.064,04 € 
PREU FINAL ANY 2013 1.693.077,87 € 

 
Segon. Aquesta modificació té efectes de data 1 de gener de 2014. L’empresa VIGFA 
RESIDUS, SL, haurà de fer dues factures de regularització de preus, una per la recollida 
de residus sòlids municipals i altres prestacions i el complement porta a porta a de Sant 
Joan de les Abadesses i una altra per la recollida selectiva, pels imports no facturats 
durant els mesos de gener a octubre de 2014. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’empresa adjudicatària, fent-li palès que contra l'acord 
podrà presentar recurs de reposició davant del Ple en el termini d'un mes comptat des de 
l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, o bé recurs contenciós administratiu davant 
el Jutjat Contenciós de Girona en el termini de dos mesos comptats també des de 
l'endemà de la recepció d'aquest acord. 
 
Quart. Donar compte del present acord a la Intervenció i a la Tresoreria, per a l'efecte 
corresponent. 
 
 
3. DEVOLUCIÓ D’AVALS I FIANCES 
 
3.1. DEVOLUCIÓ D’AVAL A L’EMPRESA AGUSTÍ Y MASOLIVE R, SA 
 
Vista la sol· licitud presentada per l’empresa AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA, de devolució 
de l’aval dipositat en concepte de garantia definitiva del contracte d’obra anomenat 
“Projecte de pavimentació del camí de La Roca a Abella”; 
 
Atès l’informe emès pel tècnic director de l’obra, senyor Agustí Vilà i Cubí, col· legiat 
núm. 10198-2,  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 CESCE (Compañía Española 
de Seguros de Crédito a la Exportación, SA), número 1.002.285, per un import de 
2.586,21 € (dos mil cinc-cents vuitanta-sis euros amb vint-i-un cèntims), dipositat per 
l’empresa AGUSTÍ Y MASOLIVER, 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; 
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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 AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA, l’aval de CESCE 
(Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, SA), número 1.002.285, per 
un import de 2.586,21 € (dos mil cinc-cents vuitanta-sis euros amb vint-i-un cèntims), 
dipositada en concepte de garantia definitiva del contracte d’obra del “Projecte de 
pavimentació del camí de La Roca a Abella”. 
 
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; 
 
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) 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Transport demanda Vall de 
Camprodon, mes de setembre 

ADO 854,38 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Transport demanda Vall de 
Camprodon, mes de setembre 

ADO 2.466,62 
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Proveïdor Concepte Indicador Import Euros 
(IVA inclòs) 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Transport demanda Ripoll-
Camprodon, mes de setembre 

ADO 1.265,55 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Busos nocturns mesos d’agost i 
setembre 

ADO 3.537,00 

CONSORCI GESTIÓ 
RESIDUS URBANS CC 
OSONA 

Cànon/taxa abocament Orís, mes de 
setembre 

ADO 42.985,37 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
06.10.14 

ADO 955,57 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
08.10.14 

ADO 1.015,63 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
10.10.14 

ADO 994,07 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
13.10.14 

ADO 991,76 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
15.10.14 

ADO 974,05 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA– 

TEC L-1, mes de setembre O 3.410,53 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA– 

TEC L-2, mes de setembre O 4.586,76 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-3, mes de setembre O 3.359,80 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-5, mes de setembre O 1.290,62 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

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

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-8, mes de setembre O 4.145,48 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 

TEC L-9, mes de setembre O 3.758,55 
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Proveïdor Concepte Indicador Import Euros 
(IVA inclòs) 

INTERURBANOS, SA –
TEISA 
TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-17, mes de setembre O 2.785,10 

MARIA ROURA TEC L-6, mes de setembre O 1.483,76 

CREU ROJA RIPOLL TEC L-19, mes de setembre O 1.982,44 

FUNDACIÓ TELEVALL 
Manteniment sistemes informàtics, 
mes de setembre 

O 3.176,60 

 
Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a l’efecte 
corresponent. 
 
 
5. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
No se’n presenten. 
 
 
6. PRECS I PREGUNTES 
 
El president informa de les qüestions següents: 
 
- Explica que el senyor Paco Conde va venir al Consell Comarcal i a l’Ajuntament de 
Ripoll per proposar convertir el Consell Comarcal en una espècie d’agència de viatges 
amb la finalitat d’aconseguir viatges bé de preu pels avis. 
 
El Consell de Govern proposa agrair la proposta al senyor Conde, però entén que no és 
viable legalment, no és una competència del Consell Comarcal. 
 
- Proposa de fer una carta a l’Agència Catalana del Consum perquè no compleixen el 
conveni i no sabem què hem de fer de cara als pressupostos. És un problema generalitzat 
de tots els Consells Comarcals. 
 
- Informa que el CEINR ha cobrat. 
 
- S’està meditant una proposta de la Gerència del Consell Comarcal de fer un conveni 
plurianual de serveis amb la Diputació de Girona. 
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- Pel que fa a la subvenció del Departament de Territori i Sostenibilitat diu que faran una 
gestió amb el senyor Manso a fi que ens atorguin una pròrroga. 
 
- Explica succintament la jornada al Conflent, de la qual en fa una valoració positiva. 
 
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 
 


