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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 21/2013 
 
 

Lloc:  Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dilluns, 3 de desembre de 2013 
Hora d’inici:  19:15 hores 
Hora d’acabament: 19:30 hores 
Règim de sessió: Ordinària 
 
Assistents: Presidenta: • Sra. M. Immaculada Constans i Ruiz 
   
 Vicepresidents: • Sr. Joan Manso i Bosoms 
  • Sr. Josep Coma i Guitart 
   
 Consellers (amb veu i sense vot): • Sr. Joan Bernadas i Rosell 
  • Sr. Aleix Busquets i Brullet 
  • Sr. Pep Palos i Sastre 
  • Sr. Marc Grifell i Vera 
   
 Gerent: • Sr. Raül Morales i Vergés 
   
 Secretària accidental: • Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   
Excusen la seva absència: • Sr. Miquel Rovira i Comas 
 • Sr. Marc Prat i Arrey 
 • Sr. Juan Bautista Cruz Aznar 
 
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 l'addenda al conveni de col· laboració entre la Diputació de Girona i el 

Consell Comarcal per a la prestació d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i 
tècnica als municipis, i per a actuacions en matèria de salut pública, esports, acció 
social, promoció econòmica i transport escolar per a l’any 2013. 

3. Pròrroga del contracte de concessió del servei públic d'explotació, conservació i 
manteniment de sistemes de sanejament de la comarca del Ripollès. 

4. Pròrroga del contracte de concessió de gestió del servei públic de transport a la 
demanda en reforç de la línia regular Ribes-Ripoll 

5. Aprovació de factures i certificacions d’obres. 
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6. Mocions d'urgència. 
7. Precs i preguntes. 
 
La presidenta 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 19 de novembre de 2013 sense cap esmena. 
 
 
2. APROVACIÓ DE L'ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORAC IÓ ENTRE 
LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I EL CONSELL COMARCAL PER A LA 
PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, E CONÒMICA 
I TÈCNICA ALS MUNICIPIS, I PER A ACTUACIONS EN MATÈ RIA DE 
SALUT PÚBLICA, ESPORTS, ACCIÓ SOCIAL, PROMOCIÓ ECON ÒMICA I 
TRANSPORT ESCOLAR PER A L’ANY 2013 
 
Vista la minuta de l’addenda al conveni de col· laboració entre la Diputació de Girona i el 
Consell Comarcal del Ripollès per a la prestació d’assistència jurídica, administrativa, 
econòmica i tècnica als municipis, i per a actuacions en matèria de salut pública, esports, 
acció social, promoció econòmica i transport escolar per a l’any 2013; 
 
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 29-07-2011, 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Aprovar l’addenda al conveni amb la Diputació de Girona especificat a la part 
expositiva. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona per a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció de la corporació, juntament amb 
una còpia del conveni, per a la seva constància. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la signatura 
del conveni. 
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3. 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 d’Intervenció que acredita la disponibilitat pressupostària amb càrrec a la 
partida 2014.3.161.22799.02 i 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: 
 
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 fins l’1 de juliol de 2014. 
 
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. 
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4. PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE GESTIÓ DEL SERVEI 
PÚBLIC DE TRANSPORT A LA DEMANDA EN REFORÇ DE LA LÍ NIA 
REGULAR RIBES-RIPOLL 
 
Vist el contracte de concessió de gestió del servei públic de transport a la demanda en 
reforç de la línia regular Ribes-Ripoll, subscrit entre el Consell Comarcal del Ripollès i 
l’empresa Transports Mir, SA en data 22 de gener de 2013, amb efectes retroactius d’1 de 
gener de 2013 pel termini d’un any i prorrogable per un any més. 
 
Atès allò que disposa el pacte quart del contracte sobre la seva pròrroga; 
 
Vist l’informe de la Gerència sobre la necessitat d’executar la pròrroga contemplada al 
contracte de concessió de gestió del servei públic de transport a la demanda en reforç de 
la línia regular Ribes-Ripoll, atès que les necessitats que van motivar el contracte encara 
perduren. 
 
Vist l’informe d’Intervenció que acredita la disponibilitat pressupostària amb càrrec a la 
partida 2014.3.441.22799.15 i l’informe de Secretaria 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 30-01-
2012, 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Prorrogar pel termini d’un any aquell contracte i fins a 31 de desembre de 2014. 
 
Segon. El preu del contracte per l’anualitat 2014 quedarà fixat d’acord amb la revisió  de 
tarifes en els serveis regulars de transport de viatgers per carretera que publicarà la 
Generalitat de Catalunya, sobre les línies de transport de la seva competència en el 
DOGC. 
 
Tercer. Comunicar aquest decret al concessionari, i fer-li palès que contra l'acord podrà 
presentar recurs de reposició davant la Presidència 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. 
 
 
5. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
5.1. APROVACIÓ DE FACTURES 
 
No se'n presenten 
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6. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
No se’n presenten. 
 
7. PRECS I PREGUNTES 
 
No se’n formulen. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a 
secretària, estenc aquesta acta. 
 
 
La secretària accidental      Vist i plau 
         La presidenta 
 
 
 
 
        M. Immaculada Constans i Ruiz 
 


