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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 21/2016 
 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimecres 2 de novembre de 2016 
Hora d’inici: 19.10 hores 
Hora d’acabament: 19.35 hores 
Règim de la sessió: Ordinària 
 
Assistents: President:  Sr. Joan Manso i Bosoms 
   
 Vicepresidents:  Sr. Eudald Picas i Mitjavila 
   Sra. Immaculada Constans i Ruiz 
   Sr. Josep Coma i Guitart 
   
 Consellers:  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 
   
 Gerent:  Sr. Jordi Moner i Caner 
   
 Secretària accidental:  Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Adjudicació del procediment obert (concurs) amb diversos criteris 

d’adjudicació, del contracte privat d’arrendament d’una parcel·la amb una nau 
construïda per a garatge de camions i per a la implantació d’una futura planta 
de transferència de residus urbans a la comarca del Ripollès. 

3. Ratificar el decret d’esmena dels errors materials detectats a l'annex 5 del plec 
de clàusules administratives que regulen la contractació del servei de la 
recollida i el transport als gestors autoritzats dels residus municipals de la 
comarca del Ripollès, excepte el municipi de Camprodon, mitjançant 
procediment obert, harmonitzat, amb diversos criteris d’adjudicació i tramitació 
ordinària. 

4. Aprovació de factures i certificacions d’obres: 
8.1 Aprovació de factures. 

5. Mocions d’urgència: 
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6. Donar compte dels decrets de Presidència. 
7. Donar compte de les resolucions de Gerència. 
8. Precs i preguntes. 
 
 
El president obre la sessió i es tracta el punt de l’ordre del dia. 
 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
S’acorda, per unanimitat, aprovar l'acta de la sessió ordinària del dia 18 d’octubre 
de 2016, sense cap esmena. 
 
 
2. ADJUDICACIÓ DEL PROCEDIMENT OBERT (CONCURS) AMB 
DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, DEL CONTRACTE PRIVAT 
D’ARRENDAMENT D’UNA PARCEL·LA AMB UNA NAU CONSTRUÏDA 
PER A GARATGE DE CAMIONS I PER A LA IMPLANTACIÓ D’UNA 
FUTURA PLANTA DE TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS URBANS A LA 
COMARCA DEL RIPOLLÈS 
 
En data 26 de juliol de 2016, el Consell de Govern va aprovar la tramitació de 
l’expedient per a l’adjudicació mitjançant procediment obert (concurs) amb 
diversos criteris d’adjudicació, del contracte privat d’arrendament d’una parcel·la 
amb una nau construïda per a garatge de camions i per a la implantació d’una 
futura planta de transferència de residus urbans a la comarca del Ripollès. 
 
En data 16 d’agost de 2016, es publica l’anunci de licitació en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona núm. 92 i en el perfil del contractant del 
Consell Comarcal del Ripollès, a l’efecte que els interessats presentin les 
seves proposicions. Aquest termini finalitzava el dia 16 de setembre de 
2016. Durant el termini atorgat a l'efecte, s’ha presentat únicament 
l'empresa Tractaments i Serveis Ambientals Vila SL. 
 
En data 20 de setembre de 2016 la Mesa de contractació, reunida a les 11.00 hores,  
comprova la idoneïtat de la documentació del sobre núm. 1, de l’única oferta 
presentada, i l’admet per passar a la fase d’obertura del sobre núm. 2.  
 
El mateix 20 de setembre de 2016, la Mesa de contractació, reunida a les 
13.00 hores, realitza l'obertura de pliques corresponent al sobre núm. 2 
(oferta econòmica), amb el resultat següent: 
 
N.ordre Empresa Preu ofertat (IVA inclòs) 

1 Tractaments i Serveis Ambientals Vila, SL 2.420 €/mes 
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La fitxat descriptiva de la parcel·la i de la nau, és la següent: 
 
FITXA DESCRIPTIVA DE L’OFERTA 
Ubicació: Polígon industrial Pintors 
Nord, parcel·la núm. 2 

Classificació sòl: URBÀ  
 
Qualificació urbanística: Indústria 
aïllada 
 

Superfície total parcel·la: 4012 m2 Superfície pati: 3393 m2 

Superfície nau:  708 m2 (planta baixa 
+ planta primera) 

Alçada nau: 8,50 m. 

Característiques mínimes 
Dependències interiors construïdes i separades:  
 
- Bany: 5,36 m2 
- Despatx 76,7 m2 
- Vestidor 35,30 m2 
 
Altres dependències interiors construïdes: 
 
- Altres: 590,64 m2 
 
Porta principal: 
 
Alçada 6 m.       Amplada 5 m. 
 
Serveis (aigua, telèfon, llum): sí 
 
La via a la qual dóna front la parcel·la està pavimentada i disposa d'enllumenat 
públic: sí 
 
 
 
La parcel·la i la nau que ofereix llogar, d'acord amb els criteris de valoració de la 
clàusula 13, tenen les característiques següents:  

 Respecte a la superfície mínima de parcel·la exigida (3.500 m2), la finca 
que ofereix llogar té 512 m2 addicionals, essent la superfície total de la 
parcel·la de 4012 m2.  

 Respecte la superfície total mínima requerida per a les dependències 
construïdes destinades a bany, despatx i vestidor del personal (60 m2), la 
nau que ofereix llogar disposa de 648 m2 addicionals, de dependències 
interiors construïdes. 
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La parcel·la amb nau de referència està inscrita al Registre de la Propietat de 
Ripoll: 
 
FINCA: finca registral núm. 8151 al volum 1380, llibre 170, foli 141, inscripció 1a. 
(Referència Cadastral: 4740302DG3744S0002UA). 
NAU: finca registral núm. 8150, al volum 1380, llibre 170, foli 134, inscripció 1a. 
(Referència Cadastral: 4740302DG3744S0001YP). 
 
Acabada la lectura de la proposició, es disposa que l’oferta passi, juntament 
amb les millores ofertes, en el seu cas, a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
perquè informi sobre el major o menor avantatge de la proposició 
presentada, sense efectuar adjudicació. 
 
La cap de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, en data 27 de setembre de 
2016, ha emès un informe del qual es desprèn que l’oferta presentada per 
l’empresa Tractaments i Serveis Ambientals Vila SL, s’ajusta a les condicions 
del plec regulador de la contractació i que ha obtingut 90 punts. Aquest informe,  
en la part necessària, es transcriu a continuació: 
 
“INFORME TÈCNIC DE L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PRIVAT PER 
L’ARRENDAMENT D’UNA PARCEL∙LA AMB NAU CONSTRUÏDA PER A 
GARATGE DE CAMIONS I PER A LA IMPLANTACIÓ D’UNA FUTURA 
PLANTA DE TRANSFERÈNCIA A LA COMARCA DEL RIPOLLÈS 
 
../ 

Valoració 

 
Els criteris de valoració són els següents: 
 
MILLORA DEL PREU 
 
La puntuació obtinguda per cada licitador serà el resultat de la següent fórmula de 
valoració econòmica: P= 40*(b/bmax)1/6, amb un màxim de 40 punts. 
 
SUPERFÍCIE ADDICIONAL DE LA PARCEL∙LA A LA MÍNIMA EXIGIDA 
 
Per cada augment de l'1% de la superfície total mínima exigida de parcel∙la, 
s'atorgaran 2 punts, fins un màxim de 40 punts. 
 
SUPERFÍCIE ADDICIONAL A LA MÍNIMA REQUERIDA PER A 
DEPENDÈNCIES INTERIORS DE LA NAU 
 
Per cada augment del 10% de la superfície mínima requerida per aquestes 
dependències, construïdes i independents, s’atorgaran 4 punts, fins un màxim de 
20 punts. 
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CRITERI DE VALORACIÓ 
MÀXIMS/MÍNIM 

REQUERITS 
OFERTA PUNTUACIÓ 

PREU (€/mes) 2.030 2.000 40 
SUPERFÍCIE PARCEL∙LA 
(m2) 

3.500 4.012 30 

SUPERFÍCIE ADDICIONAL 
DEPENDÈNCIES 
INTERIORS (m2) 

60 117,36 20 

PUNTUACIÓ TOTAL 90 
 
Conclusió 
 
L’empresa Tractaments i Serveis Ambientals Vila SL, és l’única empresa que ha 
presentat una proposta econòmica per arrendament d’una parcel∙la amb una nau 
construïda per a garatge de camions i per a la implantació d’una futura planta de 
transferència a la comarca del Ripollès. 
 
Tractaments i Serveis Ambientals Vila SL, reuneix les condicions que es demanen 
en els plecs de condicions economicoadministratives que regulen el procediment 
obert d’un contracte privat per l’arrendament d’una parcel∙la amb una nau 
construïda per a garatge de camions i per a la implantació d’una futura planta de 
transferència a la comarca del Ripollès. 
 
Elisabet Muntadas Castellà//Cap d’Àrea de Territori i Sostenibilitat//Ripoll, 27 de 
setembre de 2016” 
 
La Mesa de contractació, en sessió de data 28 de setembre de 2016, accepta aquest 
informe tècnic i, de conformitat amb el seu contingut, realitza proposta a l’òrgan de 
contractació per tal que admeti l'oferta presentada i efectuï el requeriment de la 
documentació legalment preceptiva a l’empresa Tractaments i Serveis 
ambientals Vila SL.  
 
L’empresa Tractaments i Serveis Ambientals Vila SL, fou notificada en data 29 
de setembre de 2016, per tal que presentés la documentació prèvia a l’adjudicació 
del contracte. Dins del termini legalment atorgat a l'efecte, ha presentat la 
documentació requerida. 
 
En data 17 d’octubre de 2016, s'ha constituït la Mesa de contractació i, en 
considerar-la suficient i adequada la documentació presentada, ha formulat 
proposta d'adjudicació a favor de l’empresa Tractaments i Serveis 
Ambientals Vila SL. 
 
Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 
151 i concordants del Text refós de la Llei de contractes del Sector Públic, aprovat 
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pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, (d’ara endavant TRLCSP) 
per a procedir a l’adjudicació de la contractació de referència; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en virtut de l’acord de Ple 
de 8 de setembre de 2015, i publicades al BOP de Girona número 186, de 25 de 
setembre de 2015; 
 
Per tot l'exposat, el Consell de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Adjudicar el procediment obert (concurs) amb diversos criteris 
d’adjudicació, del contracte privat d’arrendament d’una parcel·la amb una nau 
construïda per a garatge de camions i per a la implantació d’una futura planta de 
transferència de residus urbans a la comarca del Ripollès, a l’empresa Tractaments 
i Serveis Ambientals Vila SL, per la renda mensual de 2.000 €, més 420 €, 
corresponent al 21% d’IVA, resultant un import total de 2.420 €/mes (DOS MIL 
QUATRE-CENTS VINT EUROS) IVA inclòs, de conformitat amb el plec de 
clàusules regulador del procediment i l’oferta presentada. 
 
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 2016.12.1621.20200.01 del 
pressupost de l'exercici vigent, adoptant el compromís de dotar els pressupostos de 
les properes anualitats amb la quantitat necessària per poder fer front a la resta de la 
contractació, i donar-ne compte a Intervenció i a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat. 
 
Tercer. Comunicar a l’adjudicatari que, dins el termini dels 15 dies hàbils següents, 
a comptar a partir de l’endemà de la notificació d’aquest acord, haurà de concórrer 
a formalitzar el contracte.  
 
Quart. Notificar aquest acord a l’empresa Tractaments i Serveis Ambientals 
Vila SL i publicar l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant de la 
pàgina web del Consell Comarcal del Ripollès, www.ccripolles.cat. 
 
Cinquè.  Publicar la formalització del contracte en el perfil de contractant del 
Consell Comarcal del Ripollès www.ccripolles.cat. 
 
 
3. RATIFICAR EL DECRET D’ESMENA DELS ERRORS MATERIALS 
DETECTATS A L'ANNEX 5 DEL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES QUE REGULEN LA CONTRACTACIÓ DEL 
SERVEI DE LA RECOLLIDA I EL TRANSPORT ALS GESTORS 
AUTORITZATS DELS RESIDUS MUNICIPALS DE LA COMARCA DEL 
RIPOLLÈS, EXCEPTE EL MUNICIPI DE CAMPRODON, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT, HARMONITZAT, AMB DIVERSOS CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA 
 
Vist el Decret de Presidència de data 24 d’octubre de 2016, que es transcriu a 
continuació: 
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“DECRET DE PRESIDÈNCIA 

 
ESMENA DELS ERRORS MATERIALS DETECTATS A L'ANNEX 5 DEL 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES QUE REGULEN LA 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE LA RECOLLIDA I EL TRANSPORT ALS 
GESTORS AUTORITZATS DELS RESIDUS MUNICIPALS DE LA 
COMARCA DEL RIPOLLÈS, EXCEPTE EL MUNICIPI DE CAMPRODON, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, HARMONITZAT, AMB DIVERSOS 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA 
 
El Consell d'Alcaldes, en la seva sessió ordinària de data 14 de setembre de 2016, 
ha dictaminat favorablement la proposta d'aprovació de la tramitació de 
l’expedient de contractació i el procediment d’adjudicació per procediment obert, 
harmonitzat, amb diversos criteris d’adjudicació i tramitació ordinària, del servei 
de la recollida i el transport als gestors autoritzats dels residus municipals de la 
comarca del Ripollès, excepte el municipi de Camprodon, així com els 
corresponents plecs reguladors de la contractació. El Consell de Govern, en la 
seva sessió de data 13 de setembre de 2016, ha aprovat aquest expedient de 
contractació i la seva tramitació, així com el corresponent plec de clàusules 
administratives i tècniques. 
 
El Consell Comarcal del Ripollès, en data 26 de setembre de 2016 ha tramès 
l'anunci de licitació al Diari Oficial de la Unió Europea. Aquest anunci ha estat 
publicat al BOE núm. 244, de data 8 d'0ctubre de 2016 i al Butlletí oficial de la 
província de Girona núm. 199, de data 18 d'octubre de 2016. 
 
En el termini transcorregut des de la data de l'aprovació fins ara, s'ha constatat 
l'existència en l'"Annex núm. 5. Oferta econòmica, millores i vehicles" del Plec de 
clàusules administratives particulars, d'una sèrie d'errors de caràcter material. 
 
En efecte, en l'Annex 5. Oferta econòmica, millores i vehicles, que és el model de 
presentació de l'oferta econòmica,  s'hi han detectat les errades materials 
següents: 
 
- El nombre mínim de contenidors a subministrar a cada Ajuntament que 
especifica l'Annex 5 del Plec de Clàusules Administratives és correcte. No obstant 
això, en el mateix Annex 5 s'ha detectat l'existència d'algun error en la suma total 
de cada tipus de contenidors. Aquests errors materials no afecten el contingut de 
l'oferta a presentar. De tota manera, a fi d'evitar qualsevol tipus de confusió, 
s'efectua l'esmena de l'Annex 5, consistent en posar la suma total correcta de cada 
tipus de contenidor. 
 
- El camió de recollida de fracció orgànica ha de ser com a mínim de 12 tones, tal 
i com es descriu en la pàgina 51 del Plec de Condicions Tècniques i en la taula de 
la pàgina 54 de 56 de l'Annex 5 del Plec de Clàusules Administratives. No obstant 
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això, al títol de la taula de la pàgina 54 de 56 de l'Annex 5, corresponent a la fitxa 
del camió recollida fracció orgànica càrrega posterior, hi ha un error material, ja 
que posa "16" tones, quan el correcte és 12 tones. A fi d'evitar qualsevol tipus de 
confusió, s'efectua l'esmena del títol d'aquesta taula de l'Annex 5, pàgines 54 de 
56, en el sentit exposat. 
 
- A la taula de les freqüències de recollida de la fracció ENVASOS de l'Annex 5 
(pàgina 21 de 56), s'ha constatat l'existència d'un error material, ja que en la 
recollida porta a porta del municipi de Sant Joan de les Abadesses hi consten 40 
recollides anuals d'envasos, en període habitual, quan el correcte són 80, ja que es 
fan dues recollides a la setmana i, en lloc de 12 recollides en període no habitual 
han de ser 24, ja que també són dos dies de recollida per setmana, quan n'hi 
constava un. 
 
Els errors detectats són estrictament materials, en cap cas afecten el contingut del 
plec de clàusules administratives que regulen la contractació del servei de la 
recollida i el transport als gestors autoritzats dels residus municipals de la 
comarca del Ripollès, excepte el municipi de Camprodon, mitjançant procediment 
obert, harmonitzat, amb diversos criteris d’adjudicació i tramitació ordinària. 
 
L'article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les 
Administracions públiques i del procediment administratiu comú -que resulta 
d'aplicació de conformitat amb allò que disposa la Disposició transitòria tercera, 
a) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques-, determina que les administracions públiques podran 
rectificar, en qualsevol moment, d'ofici, els errors materials, de fet o aritmètics 
existents en els seus actes. 
 
Les competències en matèria de contractació corresponent al Consell de Govern 
per delegació de l’acord de Ple de data 8 de setembre de 2015, i publicades al 
BOP de Girona número 186, de 25 de setembre de 2015. 
 
 
Per tot l'exposat, RESOLC: 
 
Primer. Rectificar les errades materials que conté l'Annex 5 del Plec de clàusules 
econòmiques administratives del procediment obert, harmonitzat, amb diversos 
criteris d’adjudicació i tramitació ordinària del servei de la recollida i el transport 
als gestors autoritzats dels residus municipals de la comarca del Ripollès, excepte 
el municipi de Camprodon, que es detallen a la part expositiva. 
 
Segon. Publicar l' ANNEX 5. OFERTA ECONÒMICA, MILLORES I VEHICLES, 
degudament rectificat a la pàgina web del Consell Comarcal del Ripollès 
www.ccripolles.cat, en l’apartat del Perfil del contractant.  
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Tercer. Ratificar aquest decret en la primera sessió del Consell de Govern que se 
celebri. 
 
Ripoll, 24 d’octubre de 2016//El president //Joan Manso i Bosoms  Davant 
meu,//La secretària accidental// Marta Arxé i Llagostera” 
 
Per tot l'exposat, el Consell de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Ratificar el Decret d’esmena dels errors materials detectats a l'annex 5 del 
plec de clàusules administratives que regulen la contractació del servei de la 
recollida i el transport als gestors autoritzats dels residus municipals de la comarca 
del ripollès, excepte el municipi de Camprodon, mitjançant procediment obert, 
harmonitzat, amb diversos criteris d’adjudicació i tramitació ordinària. 
 
Segon. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat per a la seva constància. 
 
 
4. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
4.2. 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, 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) 

MARC NAVARRO 
MOYA 

Menjador escoles rurals, mes de 
setembre 

ADO 6.854,98 
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Proveïdor Concepte Indicador 
Import Euros 
(IVA inclòs) 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA 
–TEISA 

Reforç transport demanda Ripoll 
-Camprodon, mes de setembre 

ADO 1.023,75 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Ripoll, mes 
de setembre 

ADO 40.276,50 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Ribes de 
Freser, mes de setembre 

ADO 13.409,31 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Sant Pau, 
mes de setembre 

ADO 3.569,07 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Planoles, 
mes de setembre 

ADO 995,61 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Toses, mes 
de setembre 

ADO 577,50 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Núria, mes 
de setembre 

ADO 2.675,31 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Setcases, 
mes de setembre 

ADO 706,20 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Sant Joan, 
mes de setembre 

ADO 9.325,44 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR 
Camprodon, mes de setembre 

ADO 7.023,94 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
19.10.2016 

ADO 958,75 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
14.10.2016 

ADO 957,18 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
05.10.206 

ADO 913,91 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
18.10.2016 

ADO 931.22 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
11.10.2016 

ADO 959,55 

HOSTELERIA DE 
SERVICIOS 
COLECTIVOS, SA 

Menjador escolar Mare de Déu 
de Núria, mes de setembre 

ADO 4.267,86 

HOSTELERIA DE 
SERVICIOS 
COLECTIVOS, SA 

Monitoratge Mare de Déu de 
Núria, mes de setembre 

ADO 2.338,15 

MARIA ROURA 
TALLANT 

Execució contracte TEC L-6 O 1.483,76 
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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. 
 
 
 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 
6. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
Es dóna compte dels Decrets dictats per la Presidència que es detallen a 
continuació: 
 
Decret de 04.10.2016 Imposició de sanció a ECP per abocaments que superen els 

límits permesos en el Reglament regulador d’abocaments 
d’aigües residuals de la comarca del Ripollès. 

Decret de 04.10.2016 Imposició de sanció a EL per abocaments que superen els 
límits permesos en el Reglament regulador d’abocaments 
d’aigües residuals de la comarca del Ripollès. 

Decret de 7.10.2016 Atorgar unes gratificacions extraordinàries a la treballadora de 
la corporació que es relaciona. 

Decret de 7.10.2016 Atorgar unes gratificacions extraordinàries al treballador de la 
corporació que es relaciona. 

Decret de 10.10.2016 Resolució de les sol·licituds d’ajut de desplaçament per al curs 
2016-2017 (fase 1a.). 

Decret de 11.10.2016 Donar favorable la inspecció biennal de la casa de colònies 
Rectoria Matamala del municipi de les Llosses. 

Decret de 17.10.2016 Contracte menor dels serveis d’un tècnic d’arxiu per a tasques 
de suport a l’arxiu comarcal del Ripollès. 

Decret de 17.10.2016 Revocar tots els nomenaments efectuats a un conseller 
comarcal. 

Decret de 24.10.2016 Esmena dels errors materials detectats a l'Annex 5 del plec de 
clàusules administratives que regulen la contractació del servei 
de la recollida i el transport als gestors autoritzats dels residus 
municipals de la comarca del Ripollès, excepte el municipi de 
Camprodon, mitjançant procediment obert, harmonitzat, amb 
diversos criteris d’adjudicació i tramitació ordinària. 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
7. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
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Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen a 
continuació: 
 
Resolució de 06.10.2016 Procedir a la liquidació de les aportacions a fer per part dels 

ajuntaments de la comarca, durant l’any 2016, per a la 
prestació del servei de recollida de gossos abandonats a la 
comarca del Ripollès. 

Resolució de 13.10.2016 Arxiu  de l’expedient del permís d’abocament d’aigües 
residuals a la depuradora de Ripoll-Campdevànol, per 
cessament de l’activitat de l’empresa Olot Mòvil, SA. 

Resolució de 13.10.2016 Arxiu  de l’expedient del permís d’abocament d’aigües 
residuals a la depuradora de Ripoll-Campdevànol, per 
cessament de l’activitat de l’empresa IBERO 6000, sl. 

Resolució de 13.10.2016 Arxiu  de l’expedient del permís d’abocament d’aigües 
residuals a la depuradora de Ripoll-Campdevànol, per 
cessament de l’activitat de l’empresa Fundació MAP. 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
8. PRECS I PREGUNTES 
 
No se’n formulen. 
 
El president explica els temes següents: 
 
- En relació al procediment del servei de la recollida i el transport als gestors 

autoritzats dels residus municipals de la comarca del Ripollès, excepte el 
municipi de Camprodon, el termini per presentar pliques finalitza el proper 
dilluns dia 7 de novembre. 

- S’està acabant de perfilar el pressupost del Consell Comarcal del Ripollès, està 
previst que s'aprovi en un Ple extraordinari a celebrar el dia 28/29/30 de 
novembre. El pressupost està gairebé tancat i així, postposant la seva aprovació 
podrem garantir que l’oposició el pugui tenir i estudiar-lo degudament, amb una 
anticipació de gairebé 3 setmanes. En aquest ple també aprovaríem el Pla 
estratègic de subvencions.  El ple ordinari es farà la setmana vinent i fa un repàs 
de l'ordre del dia. 

- Aviat s’abordarà la contractació de les deixalleries. El gerent diu que han anat 
visitant municipis i sembla que s’ha arribat a acords. Tothom ho veu força bé. 
El president explica que el contracte del servei de deixalleries es fa a part 
perquè hi havia l’acord dels ajuntaments de poder fer el concurs per empreses 
del tercer sector. Pel que fa al contingut podem decidir com ho volem. Hi ha 
una altra qüestió que haurem d’anar afrontant que és el fet que Camprodon ha 
revocat també el servei de deixalleria. La gestió de la deixalleria de Camprodon 
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no estarà inclosa al plec. L’equipació de la deixalleria és nostra, està 
inventariat, el terreny és privat i la gestió serà de Camprodon. 

- Els propers dimarts es faran jornades de formació de l’EAPC. 
- Persisteixen els problemes agreujats d’Ogassa. El concurs convocat per 

XALOC per cobrir la vacant que deixa la Sandra Porcel que s'ha incorporat al 
Consell Comarcal en el lloc d'en Raül Morales, l’ha guanyat la Cristina Coma 
que feia d’administrativa d’Ogassa. Tenen una substituta. El president ha parlat 
diverses vegades d'aquest tema amb la Consellera i amb en Raül Morales i hi ha 
una pressió molt gran per què a qui vengui patrimoni. L’alcalde no ho veu bé 
perquè entén que en aquests moments és fer-ho a un preu molt baix. La qüestió 
és que de moment ja hi ha 30.000 € de drets reconeguts de deute amb el Consell 
Comarcal. 

 
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 
 
 
 
 
Marta Arxé i Llagostera      El president, 
                      Joan Manso i Bosoms 
 
 


