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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 21/2014 
 
 

Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts 18 de novembre de 2014 
Hora d’inici: 19:00 hores 
Hora d’acabament: 19:20 hores 
Règim de sessió: Ordinària 
 
 
Assistents: President: • Sr. Miquel Rovira i Comas  
   
 Vicepresidents: • Sra. M. Immaculada Constans i Ruiz 
  • Sr. Joan Manso i Bosoms (s’incorpora 

en el punt 4) 
  • Sr. Josep Coma i Guitart 
   
 Consellers (amb veu i sense vot): • Sr. Juan Bautista Cruz Aznar 
  • Sr. Joan Bernadas i Rosell 

(s’incorpora en el punt 4) 
  • 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. Adhesió al conveni de col· laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació 

de Girona per al desenvolupament del Pla Extraordinari d’Assistència Financera 
Comarcal. 
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3. Aprovació del conveni entre Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i el Consell 
Comarcal del Ripollès en referència als forfets de temporada 2014-2015 de les 
estacions d’esquí de Vall de Núria i Vallter 2000. 

4. Aprovació del conveni d’encàrrec de gestió de prestació de serveis mínims de salut 
pública de competència municipal entre el Departament de Salut i el Consell 
Comarcal del Ripollès. 

5. Aprovació de la tramitació de l’expedient, del plec de clàusules tècniques i 
economicoadministratives particulars que regulen la contractació mitjançant 
procediment negociat amb un únic oferent, del contracte de reforç del servei públic de 
transport de la línia V-1224-GI-b-22  en el tram Ribes de Freser-Ripoll. 

6. Devolució d’avals i fiances: 
6.1. Devolució d’aval a l’empresa Distiller, SA. 

7. Aprovació de factures. 
8. Mocions d'urgència: 

8.1. Aprovació del conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques 
externes dels estudiants de la Universitat de Barcelona en entitats 
col· laboradores. 

9. Informació de Gerència 
9.1. Informació del programa de garantia juvenil. 

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 
 
Per unanimitat dels membres assistents s’acorda aprovar l'acta de la sessió ordinària del 
dia 3 de novembre de 2014 sense cap esmena. 
 
 
2. ADHESIÓ AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GEN ERALITAT 
DE CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL PLA EXTRAORDINARI D'ASSISTÈNCIA  
FINANCERA COMARCAL 
 

La Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona subscriuran un Conveni de 
col· laboració per al desenvolupament d’un Pla Extraordinari d’Assistència Financera 
Comarcal per subvenir a les necessitats financeres de les Comarques, derivades dels 
deutes justificats prèviament que han esdevingut reconeguts per la Generalitat de 
Catalunya i que resulten pendents de pagament en l’actualitat, i susceptibles d’incloure-
s’hi, en les condicions que s'hi  determinen. 
 
Aquest Conveni regula les condicions en què la Diputació de Girona efectuarà 
l’adquisició d’aquests crèdits a les Comarques que a la seva empara ho sol· licitin, el 
procediment de devolució i rescabalament per part de la Generalitat a la Diputació de 
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Girona, i la cessió dels drets de crèdit que les Comarques hauran de fer en favor de la 
Diputació de Girona perquè aquesta recuperi els imports que haurà satisfet. 
 
Els crèdits susceptibles d’incloure’s en aquest Pla Extraordinari d’Assistència Financera 
Comarcal són les obligacions reconegudes per la Generalitat de Catalunya que 
corresponen al Fons de Cooperació Local Comarques a data 30 de setembre de 2014 amb 
les Comarques gironines i que poden ser objecte de cessió, en els termes regulats als 
articles 1526 a 1536 del Codi Civil. 
 
Per tal que la cessió de crèdit es faci efectiva, es requereix l'adhesió de l'òrgan competent 
del Consell Comarcal al Conveni.  
 
Les Comarques que s’adhereixin al Pla Extraordinari d’Assistència Financera Comarcal 
poden presentar el document d’adhesió al Registre d’Entrada de Documents de la 
Diputació de Girona, en el termini  màxim de 1 mes des de l’entrada en vigor del 
Conveni. 
 
Vist l'informe d'Intervenció que consta a l’expedient; 
 
El Consell de Govern és l'òrgan competent per prendre aquest acord, de conformitat amb 
la delegació que li va efectuar el Ple del Consell Comarcal en matèria d'aprovació de 
convenis de col· laboració i cooperació amb altres administracions i entitats, en sessió 
celebrada en data 19 de juliol de 2011, la qual va ser publicada al BOP de Girona número 
144,  de 29 de juliol de 2011. 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Que el Consell Comarcal s'adhereix al Conveni subscrit entre la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Girona per al desenvolupament del Pla Extraordinari 
d'Assistència Financera Comarcal. 
 
Segon. Sol· licitar a la Diputació de Girona,  d'acord amb el que es preveu en l'esmentat 
Conveni, un pagament per import de quatre-cents mil euros (400.000 €), per compte dels 
crèdits que aquest Consell Comarcal té enfront la Generalitat de Catalunya que es 
relacionen tot seguit: 
 

Doc. Financer Manament CeGe Pos. Pressupostària   Import brut     Import net 
4000163075 65097326 GO03 D/460000200/7110/0000 200.000,00 200.000,00 
4000163076 65097326 GO03 D/460000200/7110/0000 200.000,00 200.000,00 

 
Tercer. Que, en garantia de la devolució de l'avançament sol· licitat, el Consell Comarcal 
transmet els drets de cobrament dels esmentats crèdits a favor de la Diputació de Girona, 
de forma que, per quedar alliberada del deute, la Generalitat de Catalunya els haurà de fer 
efectius directament a aquesta Diputació. 
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Quart. Que el Consell Comarcal destinarà les quantitats obtingudes del Pla d'Assistència 
Financera Comarcal exclusivament a satisfer despeses reconegudes per aquesta 
Corporació. 
 

Cinquè. L'eficàcia d'aquest acord resta supeditada a l'aprovació del Conveni  per al 
desenvolupament del Pla Extraordinari d'Assistència Financera Comarcal  per part de la 
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona, així com a la seva publicació al DOGC. 
 
Sisè. Notificar aquest acord a la Diputació de Girona. 
 
 
3. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE FERROCARRILS DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA I EL CONSELL COMARCAL DEL 
RIPOLLÈS EN REFERÈNCIA ALS FORFETS DE TEMPORADA 201 4-2015 DE 
LES ESTACIONS D’ESQUÍ DE VALLDE NÚRIA I VALLTER 200 0 
 
Vista la minuta del conveni de col· laboració entre Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya i el Consell Comarcal del Ripollès en referència als forfets de temporada 2014-
2015 de les estacions d’esquí de Vall de Núria i Vallter 2000; 
 
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 el conveni a subscriure amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
en referència als forfets de temporada 2014-2015, de les estacions d’esquí de Vall de 
Núria i Vallter 2000. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya-Vall de 
Núria, a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció, 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. 
 
 
S’incorporen a la sessió els consellers senyors Joan Manso i Bosoms i Joan Bernadas i 
Rosell. 
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4. APROVACIÓ DEL CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE PR ESTACIÓ 
DE SERVEIS MÍNIMS DE SALUT PÚBLICA DE COMPETÈNCIA M UNICIPAL 
ENTRE EL DEPARTAMENT DE SALUT I EL CONSELL COMARCAL  DEL 
RIPOLLÈS 
 
El Consell de Govern, en la seva sessió de data 21 de gener de 2014, va aprovar la minuta 
de conveni d’encàrrec de gestió de prestació de serveis de salut entre el Consell Comarcal 
del Ripollès i l’Agència de Salut Pública de Catalunya. 
 
El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha tramès un nou conveni per a la 
mateixa finalitat, atès que l’Agència de Salut Pública ha perdut la seva personalitat 
jurídica i s’ha integrat de nou a la Secretaria de Salut Pública. 
 
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 les altres administracions i entitats, publicades al BOP de 
Girona número 144, de 29 de juliol de 2011, 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Deixar sense efecte l'acord adoptat pel Consell de Govern en la seva sessió de 
data 21 de gener de 2014, pel qual es va aprovar la minuta del conveni d’encàrrec de 
gestió de prestació de serveis de salut entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya. 
 
Segon. Aprovar la minuta de conveni d’encàrrec de gestió de prestació de serveis mínims 
de salut pública de competència municipal entre el Departament de Salut i el Consell 
Comarcal del Ripollès. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, 
per a l’efecte corresponent. 
 
Quart. Donar-ne compte a la Intervenció de la corporació, juntament amb una còpia de la 
minuta del conveni, perquè en tingui constància.  
 
Cinquè. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la signatura 
del conveni. 
 
 
 
 
 



 6 

 
 
5. APROVACIÓ DE LA TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT, DEL P LEC DE 
CLÀUSULES TÈCNIQUES I ECONOMICOADMINISTRATIVES 
PARTICULARS QUE REGULEN LA CONTRACTACIÓ MITJANÇANT 
PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB UN ÚNIC OFERENT, DEL CONTR ACTE 
DE REFORÇ DEL SERVEI PÚBLIC DE TRANSPORT DE LA LÍNI A V-
1224-GI-b-22  EN EL TRAM RIBES DE FRESER-RIPOLL 
 
Vista la necessitat de contractar el reforç del servei públic de la línia V-1224-GI-b-22 en 
el tram Ribes de Freser – Ripoll, motivada per la necessitat de donar regularitat horària al 
servei entre Ribes de Freser i Ripoll i millorar la connexió dels pobles de la Vall de Ribes 
amb l’hospital comarcal, ubicat a Campdevànol; 
 
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques (actualment Territori i 
Sostenibilitat), va elaborar el Pla de serveis de transport de viatgers per carretera de la 
comarca del Ripollès, que té per objecte millorar les comunicacions existents mitjançant 
serveis de transport públic de viatgers a la comarca i facilitar una millor integració dels 
seus municipis. 
 
Des de l’any 1991 el Consell Comarcal del Ripollès i el Departament de Política 
Territorial (actualment Territori i Sostenibilitat) han dut a terme un seguit d’actuacions 
per a la millora de la xarxa de transport públic de viatgers a la comarca. En aquest sentit a 
partir de l’any 2005 s’han formalitzat convenis entre el Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques i el Consell Comarcal del Ripollès, en què es concreta el 
règim de gestió i finançament d’aquestes actuacions. Sobre la base d’aquests convenis es 
reforça la línia de transport regular Ribes de Freser- Ripoll. 
 
S’ha constatat la impossibilitat de promoure concurrència d’ofertes en tenir l’empresa 
TRANSPORTS MIR, SA  la titularitat de la concessió de la línia regular de transport de 
viatger per carretera S.P.T.V.C. V-1224-GI-b-22, de Ripoll a Guardiola de Berguedà amb 
filloles, la qual coincideix totalment amb la línia Ribes-Ripoll.  
 
Vist l’informe de Secretaria sobre el procediment a seguir i en el que justifica la 
innecessarietat de sol· licitar tres ofertes per a la contractació de la gestió d’aquest servei 
públic; 
 
Vist el plec de clàusules tècniques i economicoadministratives particulars que regulen la 
contractació mitjançant procediment negociat amb un únic oferent del contracte de 
reforç del servei públic de transport de la línia V-1224-GI-b-22 en el tram Ribes de 
Freser-Ripoll;  
 
Atès que per dur a terme aquesta inversió s’ha de procedir a la tramitació i resolució de 
l’expedient de contractació corresponent, amb l’aprovació del plec de clàusules tècniques 
i economicoadministratives i de la despesa corresponent, sense major demora que la que 
imposa la tramitació de l’expedient; 
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Vist que l’òrgan de contractació competent és el Consell de Govern en virtut de les 
competències delegades pel decret de Presidència de 12 de gener de 2012, publicat en el 
BOP de Girona núm. 20 de data 30-01-2012, 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Aprovar la tramitació de l’expedient de contractació i el procediment 
d’adjudicació per procediment negociat amb un únic oferent del contracte de reforç 
del servei públic de transport de la línia V-1224-GI-b-22 en el tram Ribes de 
Freser-Ripoll.   
 
Segon. Aprovar el Plec de clàusules tècniques i economicoadministratives particulars del 
procediment negociat amb un únic oferent del contracte de reforç del servei públic 
de transport de la línia V-1224-GI-b-22 en el tram Ribes de Freser-Ripoll. 
 
Tercer. Autoritzar la despesa de 86.546,18 €/any, més 8.654,62 € corresponent al 10% 
d’IVA i que resulta un import total de 95.200.80 €/any (NORANTA-CINC MIL DOS-
CENTS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS) IVA INCLÒS. 
 
S'adopta el compromís de dotar suficientment els pressupostos de les properes anualitats de 
vigència del contracte per garantir el finançament de la contractació, d'acord amb el que 
estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per a la despesa pluriennal derivada 
d’aquesta contractació, IVA inclòs.   

 
Quart. Convocar el procediment negociat mitjançant la petició d’una sola oferta a 
l’empresa TRANSPORTS MIR, SA per ser la titular de la concessió V-1224-GI-b-22, 
atorgada, en el seu moment,  pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 
sobre la línia de transport regular de viatgers per carretera de Ripoll a Guardiola de 
Berguedà amb filloles, en la qual queda inclosa la línia que es licita. 
 
Cinquè. Que Intervenció informi sobre la disponibilitat pressupostària. 
 
Sisè. L'efectivitat d'aquest acord queda supeditada a l’aprovació definitiva del  pressupost 
de l’any 2015 i a què s’obtingui el finançament del Departament de Territori i 
Sostenibilitat; en altre cas, s’haurà de suspendre el contracte sens perjudici de les 
indemnitzacions que poguessin correspondre. 
 
 
6. DEVOLUCIÓ D’AVALS I FIANCES 
 
6.1. DEVOLUCIÓ D’AVAL A L’EMPRESA DISTILLER, SA  
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Vista la sol· licitud presentada per l’empresa DISTILLER, SA, de devolució de l’aval 
dipositat en concepte de garantia definitiva del contracte de serveis de transport i 
tractament dels lixiviats de l’abocador Ripollès-3; 
 
Atès l’informe emès per la cap d’àrea de Medi Ambient i Cooperació Municipal, senyora 
Elisabet Muntadas i Castellà, pel qual s’informa favorablement sobre la devolució de 
l’aval de l’entitat 00215272 de Catalunya Banc, SA, número 1585, per un import de 
5.367,50 € (cinc mil tres-cents seixanta-set euros amb cinquanta cèntims), dipositat per 
l’empresa DISTILLER, 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 DISTILLER, SA, l’aval de l’entitat 00215272 de Catalunya 
Banc, SA, número 1585, per un import de 5.367,50 € (cinc mil tres-cents seixanta-set 
euros amb cinquanta cèntims), dipositada en concepte de garantia definitiva del 
contracte de serveis de transport i tractament dels lixiviats de l’abocador Ripollès-3. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’interessat i a Intervenció, a l’efecte corresponent. 
 
 
7. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
7.1. 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: 
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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 
Reforç demanda Ribes-Ripoll mes 
d’octubre 

ADO 8.017,72 

TRANSPORTS MIR, SA 
Transport demanda Vall de Ribes, 
mes d’octubre 

ADO 257,94 

TRANSPORTS MIR, SA 
Transport demanda Vall de Ribes, 
mes d’octubre 

ADO 275,04 

LA TEULERIA, SL 
Menjador ZER Vall del Ter, mes 
d’octubre 

ADO 2.260,10 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
20.10.14 

ADO 1.023,33 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
22.10.14 

ADO 984,83 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
27.10.14 

ADO 964,04 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
29.10.14 

ADO 1.015,63 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida RSU, mes d’octubre ADO 118.181,97 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida selectiva mes d’octubre ADO 22.485,85 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida poda Ribes mes d’octubre ADO 218,64 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Abonament places batxillerat ADO -8.858,80 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Transport demanda Ripoll-
Camprodon, mes d’octubre 

ADO 3.017,85 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Transport demanda Vall de 
Camprodon, mes d’octubre 

ADO 951,06 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Transport demanda Vallfogona, mes 
d’octubre 

ADO 2.732,61 

STONE ABBEY, SL 
Recollida gossos abandonats mes 
d’octubre 

O 2.809,12 
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Proveïdor Concepte Indicador Import Euros 
(IVA inclòs) 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-10, mes d’octubre O 2.681,63 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-11, mes d’octubre O 6.629,10 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-13, mes d’octubre O 2.110,29 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-14, mes d’octubre O 3.561,06 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-15, mes d’octubre O 2.505,92 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-16, mes d’octubre O 3.890,72 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-18, mes d’octubre O 2.298,71 

LIMPIEZAS DEYSE, SL Neteja CCR mes d’octubre O 2.220,52 

FUNDACIÓ TELEVALL 
Manteniment sistemes informàtics, 
mes d’octubre 

O 3.176,60 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA– 

TEC L-1, mes d’octubre O 3.410,53 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA– 

TEC L-2, mes d’octubre O 4.586,76 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-3, mes d’octubre O 3.359,80 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-5, mes d’octubre O 1.290,62 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-7, mes d’octubre O 1.938,78 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-8, mes d’octubre O 4.145,48 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-9, mes d’octubre O 3.758,55 
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Proveïdor Concepte Indicador Import Euros 
(IVA inclòs) 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-17, mes d’octubre O 2.785,10 

BERNARDINO 
LLONGARRIU 
GUILLAMET 

TEC L-4, mes de setembre O 2.196,88 

BERNARDINO 
LLONGARRIU 
GUILLAMET 

TEC L-4, mes d’octubre O 2.196,88 

 
Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a l’efecte 
corresponent. 
 
 
8. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
Per unanimitat dels presents s’acorda aprovar la urgència i tractar les propostes següents: 
 
8.1. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA DE 
PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES DELS ESTUDIANTS DE LA 
UNIVERSITAT DE BARCELONA EN ENTITATS COL·LABORADORE S  
 
Vista la minuta del conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes, 
per tal que estudiants de la Universitat de Barcelona puguin realitzar pràctiques en 
entitats col· laboradores com ara el Consell Comarcal; 
 
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: 
 
Primer. Aprovar la minuta del conveni de col· laboració entre el Consell Comarcal del 
Ripollès i la Universitat de Barcelona, per a la realització de pràctiques curriculars. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a la Universitat de Barcelona i a l'alumne en pràctiques,  
per a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció, a la Secretaria i a l’Àrea de Medi Ambient i 
Cooperació Municipal del Consell Comarcal, juntament amb una còpia de la minuta del 
conveni, perquè en tinguin constància. 
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Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per la signatura del 
conveni. 
 
Cinquè. L’efectivitat d’aquest acord queda supeditada a l'informe d'Intervenció. 
 
 
9. INFORMACIÓ DE GERÈNCIA 
 
9.1. INFORMACIÓ DEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL 
 
El gerent explica el Programa de Garantia Juvenil que és una nova iniciativa europea de 
lluita contra la desocupació juvenil,  a fi de garantir que tots els joves menors de 25 anys, 
o fins a 30 anys en cas de discapacitat superior al 33 per cent, rebin una oferta que pot 
consistir en un treball, un període de pràctiques, una formació en una empresa o un curs 
en un centre d’ensenyament. 
 
El pla està impulsat pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social que és l’autoritat pública 
competent a establir la Garantia Juvenil a Espanya i per canalitzar les propostes regionals 
a la Comissió. 
 
Són possibles beneficiaris tots els joves no ocupats que no reben formació, ni educació i 
que la seva edat es trobi compresa dins la franja següent: 
 

• Entre 16 i 24 anys, ambdós inclosos, 
• O menors de 30 anys, en cas de discapacitat igual o superior al 33 per cent. 

 
El fitxer (registre) del Sistema de Garantia Juvenil, la titularitat, l'establiment i el 
llançament del qual correspon al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, comprovarà 
d’ofici i telemàticament la veracitat del compliment dels requisits.  
 
El procediment d’inscripció a instància de la persona interessada és el següent: 
 
Hauran de sol· licitar la seva inscripció en el Fitxer del Sistema de Garantia Juvenil i 
aquesta es farà de manera telemàtica, per mitjà: 

• D'identificació electrònica. 
• Amb usuari i contrasenya que es podrà sol· licitar en els centres d’informació amb 

convenis o en els registres per mitjà del formulari habilitat a aquest efecte. 
 
Els joves rebran una tutorització: es tracta d'un acompanyament al jove durant tot el 
procés, d'una manera més o menys intensa en funció de les necessitats de la persona.  
 
S'establirà una coordinació entre l'Oficina de Treball i l'Oficina Jove per poder fer les 
derivacions dels joves per a la seva tutorització. 
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10. 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 
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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 21/2014 
 
 

Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts 18 de novembre de 2014 
Hora d’inici: 19:00 hores 
Hora d’acabament: 19:20 hores 
Règim de sessió: Ordinària 
 
 
Assistents: President: • Sr. Miquel Rovira i Comas  
   
 Vicepresidents: • Sra. M. Immaculada Constans i Ruiz 
  • Sr. Joan Manso i Bosoms (s’incorpora 

en el punt 4) 
  • Sr. Josep Coma i Guitart 
   
 Consellers (amb veu i sense vot): • Sr. Juan Bautista Cruz Aznar 
  • Sr. Joan Bernadas i Rosell 

(s’incorpora en el punt 4) 
  • 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. Adhesió al conveni de col· laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació 

de Girona per al desenvolupament del Pla Extraordinari d’Assistència Financera 
Comarcal. 
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3. Aprovació del conveni entre Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i el Consell 
Comarcal del Ripollès en referència als forfets de temporada 2014-2015 de les 
estacions d’esquí de Vall de Núria i Vallter 2000. 

4. Aprovació del conveni d’encàrrec de gestió de prestació de serveis mínims de salut 
pública de competència municipal entre el Departament de Salut i el Consell 
Comarcal del Ripollès. 

5. Aprovació de la tramitació de l’expedient, del plec de clàusules tècniques i 
economicoadministratives particulars que regulen la contractació mitjançant 
procediment negociat amb un únic oferent, del contracte de reforç del servei públic de 
transport de la línia V-1224-GI-b-22  en el tram Ribes de Freser-Ripoll. 

6. Devolució d’avals i fiances: 
6.1. Devolució d’aval a l’empresa Distiller, SA. 

7. Aprovació de factures. 
8. Mocions d'urgència: 

8.1. Aprovació del conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques 
externes dels estudiants de la Universitat de Barcelona en entitats 
col· laboradores. 

9. Informació de Gerència 
9.1. Informació del programa de garantia juvenil. 

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 
 
Per unanimitat dels membres assistents s’acorda aprovar l'acta de la sessió ordinària del 
dia 3 de novembre de 2014 sense cap esmena. 
 
 
2. ADHESIÓ AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GEN ERALITAT 
DE CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL PLA EXTRAORDINARI D'ASSISTÈNCIA  
FINANCERA COMARCAL 
 

La Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona subscriuran un Conveni de 
col· laboració per al desenvolupament d’un Pla Extraordinari d’Assistència Financera 
Comarcal per subvenir a les necessitats financeres de les Comarques, derivades dels 
deutes justificats prèviament que han esdevingut reconeguts per la Generalitat de 
Catalunya i que resulten pendents de pagament en l’actualitat, i susceptibles d’incloure-
s’hi, en les condicions que s'hi  determinen. 
 
Aquest Conveni regula les condicions en què la Diputació de Girona efectuarà 
l’adquisició d’aquests crèdits a les Comarques que a la seva empara ho sol· licitin, el 
procediment de devolució i rescabalament per part de la Generalitat a la Diputació de 



 3 

Girona, i la cessió dels drets de crèdit que les Comarques hauran de fer en favor de la 
Diputació de Girona perquè aquesta recuperi els imports que haurà satisfet. 
 
Els crèdits susceptibles d’incloure’s en aquest Pla Extraordinari d’Assistència Financera 
Comarcal són les obligacions reconegudes per la Generalitat de Catalunya que 
corresponen al Fons de Cooperació Local Comarques a data 30 de setembre de 2014 amb 
les Comarques gironines i que poden ser objecte de cessió, en els termes regulats als 
articles 1526 a 1536 del Codi Civil. 
 
Per tal que la cessió de crèdit es faci efectiva, es requereix l'adhesió de l'òrgan competent 
del Consell Comarcal al Conveni.  
 
Les Comarques que s’adhereixin al Pla Extraordinari d’Assistència Financera Comarcal 
poden presentar el document d’adhesió al Registre d’Entrada de Documents de la 
Diputació de Girona, en el termini  màxim de 1 mes des de l’entrada en vigor del 
Conveni. 
 
Vist l'informe d'Intervenció que consta a l’expedient; 
 
El Consell de Govern és l'òrgan competent per prendre aquest acord, de conformitat amb 
la delegació que li va efectuar el Ple del Consell Comarcal en matèria d'aprovació de 
convenis de col· laboració i cooperació amb altres administracions i entitats, en sessió 
celebrada en data 19 de juliol de 2011, la qual va ser publicada al BOP de Girona número 
144,  de 29 de juliol de 2011. 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Que el Consell Comarcal s'adhereix al Conveni subscrit entre la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Girona per al desenvolupament del Pla Extraordinari 
d'Assistència Financera Comarcal. 
 
Segon. Sol· licitar a la Diputació de Girona,  d'acord amb el que es preveu en l'esmentat 
Conveni, un pagament per import de quatre-cents mil euros (400.000 €), per compte dels 
crèdits que aquest Consell Comarcal té enfront la Generalitat de Catalunya que es 
relacionen tot seguit: 
 

Doc. Financer Manament CeGe Pos. Pressupostària   Import brut     Import net 
4000163075 65097326 GO03 D/460000200/7110/0000 200.000,00 200.000,00 
4000163076 65097326 GO03 D/460000200/7110/0000 200.000,00 200.000,00 

 
Tercer. Que, en garantia de la devolució de l'avançament sol· licitat, el Consell Comarcal 
transmet els drets de cobrament dels esmentats crèdits a favor de la Diputació de Girona, 
de forma que, per quedar alliberada del deute, la Generalitat de Catalunya els haurà de fer 
efectius directament a aquesta Diputació. 
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Quart. Que el Consell Comarcal destinarà les quantitats obtingudes del Pla d'Assistència 
Financera Comarcal exclusivament a satisfer despeses reconegudes per aquesta 
Corporació. 
 

Cinquè. L'eficàcia d'aquest acord resta supeditada a l'aprovació del Conveni  per al 
desenvolupament del Pla Extraordinari d'Assistència Financera Comarcal  per part de la 
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona, així com a la seva publicació al DOGC. 
 
Sisè. Notificar aquest acord a la Diputació de Girona. 
 
 
3. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE FERROCARRILS DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA I EL CONSELL COMARCAL DEL 
RIPOLLÈS EN REFERÈNCIA ALS FORFETS DE TEMPORADA 201 4-2015 DE 
LES ESTACIONS D’ESQUÍ DE VALLDE NÚRIA I VALLTER 200 0 
 
Vista la minuta del conveni de col· laboració entre Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya i el Consell Comarcal del Ripollès en referència als forfets de temporada 2014-
2015 de les estacions d’esquí de Vall de Núria i Vallter 2000; 
 
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 el conveni a subscriure amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
en referència als forfets de temporada 2014-2015, de les estacions d’esquí de Vall de 
Núria i Vallter 2000. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya-Vall de 
Núria, a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció, 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. 
 
 
S’incorporen a la sessió els consellers senyors Joan Manso i Bosoms i Joan Bernadas i 
Rosell. 
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4. APROVACIÓ DEL CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE PR ESTACIÓ 
DE SERVEIS MÍNIMS DE SALUT PÚBLICA DE COMPETÈNCIA M UNICIPAL 
ENTRE EL DEPARTAMENT DE SALUT I EL CONSELL COMARCAL  DEL 
RIPOLLÈS 
 
El Consell de Govern, en la seva sessió de data 21 de gener de 2014, va aprovar la minuta 
de conveni d’encàrrec de gestió de prestació de serveis de salut entre el Consell Comarcal 
del Ripollès i l’Agència de Salut Pública de Catalunya. 
 
El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha tramès un nou conveni per a la 
mateixa finalitat, atès que l’Agència de Salut Pública ha perdut la seva personalitat 
jurídica i s’ha integrat de nou a la Secretaria de Salut Pública. 
 
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 les altres administracions i entitats, publicades al BOP de 
Girona número 144, de 29 de juliol de 2011, 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Deixar sense efecte l'acord adoptat pel Consell de Govern en la seva sessió de 
data 21 de gener de 2014, pel qual es va aprovar la minuta del conveni d’encàrrec de 
gestió de prestació de serveis de salut entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya. 
 
Segon. Aprovar la minuta de conveni d’encàrrec de gestió de prestació de serveis mínims 
de salut pública de competència municipal entre el Departament de Salut i el Consell 
Comarcal del Ripollès. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, 
per a l’efecte corresponent. 
 
Quart. Donar-ne compte a la Intervenció de la corporació, juntament amb una còpia de la 
minuta del conveni, perquè en tingui constància.  
 
Cinquè. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la signatura 
del conveni. 
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5. APROVACIÓ DE LA TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT, DEL P LEC DE 
CLÀUSULES TÈCNIQUES I ECONOMICOADMINISTRATIVES 
PARTICULARS QUE REGULEN LA CONTRACTACIÓ MITJANÇANT 
PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB UN ÚNIC OFERENT, DEL CONTR ACTE 
DE REFORÇ DEL SERVEI PÚBLIC DE TRANSPORT DE LA LÍNI A V-
1224-GI-b-22  EN EL TRAM RIBES DE FRESER-RIPOLL 
 
Vista la necessitat de contractar el reforç del servei públic de la línia V-1224-GI-b-22 en 
el tram Ribes de Freser – Ripoll, motivada per la necessitat de donar regularitat horària al 
servei entre Ribes de Freser i Ripoll i millorar la connexió dels pobles de la Vall de Ribes 
amb l’hospital comarcal, ubicat a Campdevànol; 
 
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques (actualment Territori i 
Sostenibilitat), va elaborar el Pla de serveis de transport de viatgers per carretera de la 
comarca del Ripollès, que té per objecte millorar les comunicacions existents mitjançant 
serveis de transport públic de viatgers a la comarca i facilitar una millor integració dels 
seus municipis. 
 
Des de l’any 1991 el Consell Comarcal del Ripollès i el Departament de Política 
Territorial (actualment Territori i Sostenibilitat) han dut a terme un seguit d’actuacions 
per a la millora de la xarxa de transport públic de viatgers a la comarca. En aquest sentit a 
partir de l’any 2005 s’han formalitzat convenis entre el Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques i el Consell Comarcal del Ripollès, en què es concreta el 
règim de gestió i finançament d’aquestes actuacions. Sobre la base d’aquests convenis es 
reforça la línia de transport regular Ribes de Freser- Ripoll. 
 
S’ha constatat la impossibilitat de promoure concurrència d’ofertes en tenir l’empresa 
TRANSPORTS MIR, SA  la titularitat de la concessió de la línia regular de transport de 
viatger per carretera S.P.T.V.C. V-1224-GI-b-22, de Ripoll a Guardiola de Berguedà amb 
filloles, la qual coincideix totalment amb la línia Ribes-Ripoll.  
 
Vist l’informe de Secretaria sobre el procediment a seguir i en el que justifica la 
innecessarietat de sol· licitar tres ofertes per a la contractació de la gestió d’aquest servei 
públic; 
 
Vist el plec de clàusules tècniques i economicoadministratives particulars que regulen la 
contractació mitjançant procediment negociat amb un únic oferent del contracte de 
reforç del servei públic de transport de la línia V-1224-GI-b-22 en el tram Ribes de 
Freser-Ripoll;  
 
Atès que per dur a terme aquesta inversió s’ha de procedir a la tramitació i resolució de 
l’expedient de contractació corresponent, amb l’aprovació del plec de clàusules tècniques 
i economicoadministratives i de la despesa corresponent, sense major demora que la que 
imposa la tramitació de l’expedient; 
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Vist que l’òrgan de contractació competent és el Consell de Govern en virtut de les 
competències delegades pel decret de Presidència de 12 de gener de 2012, publicat en el 
BOP de Girona núm. 20 de data 30-01-2012, 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Aprovar la tramitació de l’expedient de contractació i el procediment 
d’adjudicació per procediment negociat amb un únic oferent del contracte de reforç 
del servei públic de transport de la línia V-1224-GI-b-22 en el tram Ribes de 
Freser-Ripoll.   
 
Segon. Aprovar el Plec de clàusules tècniques i economicoadministratives particulars del 
procediment negociat amb un únic oferent del contracte de reforç del servei públic 
de transport de la línia V-1224-GI-b-22 en el tram Ribes de Freser-Ripoll. 
 
Tercer. Autoritzar la despesa de 86.546,18 €/any, més 8.654,62 € corresponent al 10% 
d’IVA i que resulta un import total de 95.200.80 €/any (NORANTA-CINC MIL DOS-
CENTS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS) IVA INCLÒS. 
 
S'adopta el compromís de dotar suficientment els pressupostos de les properes anualitats de 
vigència del contracte per garantir el finançament de la contractació, d'acord amb el que 
estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per a la despesa pluriennal derivada 
d’aquesta contractació, IVA inclòs.   

 
Quart. Convocar el procediment negociat mitjançant la petició d’una sola oferta a 
l’empresa TRANSPORTS MIR, SA per ser la titular de la concessió V-1224-GI-b-22, 
atorgada, en el seu moment,  pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 
sobre la línia de transport regular de viatgers per carretera de Ripoll a Guardiola de 
Berguedà amb filloles, en la qual queda inclosa la línia que es licita. 
 
Cinquè. Que Intervenció informi sobre la disponibilitat pressupostària. 
 
Sisè. L'efectivitat d'aquest acord queda supeditada a l’aprovació definitiva del  pressupost 
de l’any 2015 i a què s’obtingui el finançament del Departament de Territori i 
Sostenibilitat; en altre cas, s’haurà de suspendre el contracte sens perjudici de les 
indemnitzacions que poguessin correspondre. 
 
 
6. DEVOLUCIÓ D’AVALS I FIANCES 
 
6.1. DEVOLUCIÓ D’AVAL A L’EMPRESA DISTILLER, SA  
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Vista la sol· licitud presentada per l’empresa DISTILLER, SA, de devolució de l’aval 
dipositat en concepte de garantia definitiva del contracte de serveis de transport i 
tractament dels lixiviats de l’abocador Ripollès-3; 
 
Atès l’informe emès per la cap d’àrea de Medi Ambient i Cooperació Municipal, senyora 
Elisabet Muntadas i Castellà, pel qual s’informa favorablement sobre la devolució de 
l’aval de l’entitat 00215272 de Catalunya Banc, SA, número 1585, per un import de 
5.367,50 € (cinc mil tres-cents seixanta-set euros amb cinquanta cèntims), dipositat per 
l’empresa DISTILLER, 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 DISTILLER, SA, l’aval de l’entitat 00215272 de Catalunya 
Banc, SA, número 1585, per un import de 5.367,50 € (cinc mil tres-cents seixanta-set 
euros amb cinquanta cèntims), dipositada en concepte de garantia definitiva del 
contracte de serveis de transport i tractament dels lixiviats de l’abocador Ripollès-3. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’interessat i a Intervenció, a l’efecte corresponent. 
 
 
7. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
7.1. 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: 
 



 9 

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 
Reforç demanda Ribes-Ripoll mes 
d’octubre 

ADO 8.017,72 

TRANSPORTS MIR, SA 
Transport demanda Vall de Ribes, 
mes d’octubre 

ADO 257,94 

TRANSPORTS MIR, SA 
Transport demanda Vall de Ribes, 
mes d’octubre 

ADO 275,04 

LA TEULERIA, SL 
Menjador ZER Vall del Ter, mes 
d’octubre 

ADO 2.260,10 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
20.10.14 

ADO 1.023,33 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
22.10.14 

ADO 984,83 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
27.10.14 

ADO 964,04 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
29.10.14 

ADO 1.015,63 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida RSU, mes d’octubre ADO 118.181,97 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida selectiva mes d’octubre ADO 22.485,85 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida poda Ribes mes d’octubre ADO 218,64 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Abonament places batxillerat ADO -8.858,80 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Transport demanda Ripoll-
Camprodon, mes d’octubre 

ADO 3.017,85 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Transport demanda Vall de 
Camprodon, mes d’octubre 

ADO 951,06 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Transport demanda Vallfogona, mes 
d’octubre 

ADO 2.732,61 

STONE ABBEY, SL 
Recollida gossos abandonats mes 
d’octubre 

O 2.809,12 
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Proveïdor Concepte Indicador Import Euros 
(IVA inclòs) 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-10, mes d’octubre O 2.681,63 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-11, mes d’octubre O 6.629,10 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-13, mes d’octubre O 2.110,29 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-14, mes d’octubre O 3.561,06 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-15, mes d’octubre O 2.505,92 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-16, mes d’octubre O 3.890,72 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-18, mes d’octubre O 2.298,71 

LIMPIEZAS DEYSE, SL Neteja CCR mes d’octubre O 2.220,52 

FUNDACIÓ TELEVALL 
Manteniment sistemes informàtics, 
mes d’octubre 

O 3.176,60 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA– 

TEC L-1, mes d’octubre O 3.410,53 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA– 

TEC L-2, mes d’octubre O 4.586,76 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-3, mes d’octubre O 3.359,80 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-5, mes d’octubre O 1.290,62 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-7, mes d’octubre O 1.938,78 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-8, mes d’octubre O 4.145,48 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-9, mes d’octubre O 3.758,55 
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Proveïdor Concepte Indicador Import Euros 
(IVA inclòs) 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-17, mes d’octubre O 2.785,10 

BERNARDINO 
LLONGARRIU 
GUILLAMET 

TEC L-4, mes de setembre O 2.196,88 

BERNARDINO 
LLONGARRIU 
GUILLAMET 

TEC L-4, mes d’octubre O 2.196,88 

 
Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a l’efecte 
corresponent. 
 
 
8. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
Per unanimitat dels presents s’acorda aprovar la urgència i tractar les propostes següents: 
 
8.1. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA DE 
PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES DELS ESTUDIANTS DE LA 
UNIVERSITAT DE BARCELONA EN ENTITATS COL·LABORADORE S  
 
Vista la minuta del conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes, 
per tal que estudiants de la Universitat de Barcelona puguin realitzar pràctiques en 
entitats col· laboradores com ara el Consell Comarcal; 
 
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: 
 
Primer. Aprovar la minuta del conveni de col· laboració entre el Consell Comarcal del 
Ripollès i la Universitat de Barcelona, per a la realització de pràctiques curriculars. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a la Universitat de Barcelona i a l'alumne en pràctiques,  
per a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció, a la Secretaria i a l’Àrea de Medi Ambient i 
Cooperació Municipal del Consell Comarcal, juntament amb una còpia de la minuta del 
conveni, perquè en tinguin constància. 
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Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per la signatura del 
conveni. 
 
Cinquè. L’efectivitat d’aquest acord queda supeditada a l'informe d'Intervenció. 
 
 
9. INFORMACIÓ DE GERÈNCIA 
 
9.1. INFORMACIÓ DEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL 
 
El gerent explica el Programa de Garantia Juvenil que és una nova iniciativa europea de 
lluita contra la desocupació juvenil,  a fi de garantir que tots els joves menors de 25 anys, 
o fins a 30 anys en cas de discapacitat superior al 33 per cent, rebin una oferta que pot 
consistir en un treball, un període de pràctiques, una formació en una empresa o un curs 
en un centre d’ensenyament. 
 
El pla està impulsat pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social que és l’autoritat pública 
competent a establir la Garantia Juvenil a Espanya i per canalitzar les propostes regionals 
a la Comissió. 
 
Són possibles beneficiaris tots els joves no ocupats que no reben formació, ni educació i 
que la seva edat es trobi compresa dins la franja següent: 
 

• Entre 16 i 24 anys, ambdós inclosos, 
• O menors de 30 anys, en cas de discapacitat igual o superior al 33 per cent. 

 
El fitxer (registre) del Sistema de Garantia Juvenil, la titularitat, l'establiment i el 
llançament del qual correspon al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, comprovarà 
d’ofici i telemàticament la veracitat del compliment dels requisits.  
 
El procediment d’inscripció a instància de la persona interessada és el següent: 
 
Hauran de sol· licitar la seva inscripció en el Fitxer del Sistema de Garantia Juvenil i 
aquesta es farà de manera telemàtica, per mitjà: 

• D'identificació electrònica. 
• Amb usuari i contrasenya que es podrà sol· licitar en els centres d’informació amb 

convenis o en els registres per mitjà del formulari habilitat a aquest efecte. 
 
Els joves rebran una tutorització: es tracta d'un acompanyament al jove durant tot el 
procés, d'una manera més o menys intensa en funció de les necessitats de la persona.  
 
S'establirà una coordinació entre l'Oficina de Treball i l'Oficina Jove per poder fer les 
derivacions dels joves per a la seva tutorització. 
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10. 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 
 


