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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 22/2014 
 
 
Lloc: Ajuntament de Campelles 
Data: Dimarts 2 de desembre de 2014 
Hora d’inici: 19:15 hores 
Hora d’acabament: 19:40 hores 
Règim de sessió: Ordinària 
 
 
Assistents: President: • Sr. Miquel Rovira i Comas  
   
 Vicepresidents: • Sra. M. Immaculada Constans i Ruiz 
  • Sr. Joan Manso i Bosoms  
  • Sr. Josep Coma i Guitart 
   
 Consellers (amb veu i sense vot): • Sr. Joan Bernadas i Rosell  
  • Sr. Xavier Perpinyà i Colomer 
   
 Gerent: • Sr. Albert Puigvert i Tuneu 
   
 Secretària accidental: • Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   
Excusa la seva absència: • Sr. Juan Bautista Cruz Aznar 
 • Sr. Aleix Busquets i Brullet 
 • Sr. Pep Palos Sastre 
 
 
L’objecte de la reunió és celebrar la sessió ordinària del Consell de Govern i tractar els 
assumptes de l’ordre del dia següent: 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 
2. Devolució d’avals i fiances: 

2.1. Devolució d’aval a l’empresa Gemma Roura Solà. 
2.2. Devolució d’avals i fiances a l’empresa Serhs Food Àrea, SL 

3. Aprovació de factures. 
4. Mocions d'urgència: 
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4.1. Adjudicació 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. 

4.2. Acceptació de la proposta d’aplicació del cofinançament de les subvencions 
atorgades pel Consell Comarcal del Ripollès al Consorci Ripollès 
Desenvolupament, d’import global 24.623,06 €, dins del projecte “La inclusió de 
les TIC en els processos productius i suport a l’emprenedoria: motor de l’e-
comarca Ripollès” (eix 1.7) (GO03672) 

5. Informació de Gerència 
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 18 de novembre de 2014 sense cap esmena. 
 
 
2. DEVOLUCIÓ D’AVALS I FIANCES 
 
2.1. DEVOLUCIÓ DE FIANÇA A L’EMPRESA GEMMA ROURA SO LÀ  
 
Vista la sol· licitud presentada per l’empresa GEMMA ROURA SOLÀ, de devolució de 
la fiança en metàl· lic dipositada com a garantia definitiva del contracte de concessió del 
servei de menjador escolar de l’escola rural de Vallfogona de Ripollès (curs 2013-2014); 
 
Atès l’informe emès per la cap de l’Àrea de Serveis a les Persones,  senyora Laura Vidal 
Sunyer, en data 27 de novembre de 2014, pel qual es constata que el servei s’ha 
desenvolupat satisfactòriament fins a la finalització de l’esmentat contracte i s’informa 
favorablement sobre el retorn de l’import en metàl·lic de 473,30 € (quatre-cents setanta-
tres euros amb trenta cèntims), dipositats per l’empresa GEMMA ROURA SOLÀ, en 
concepte de garantia definitiva del contracte a dalt esmentat; 
 
D’acord amb allò que disposa el Text refós de la Llei de contractes del Sector Públic i les 
disposicions que el 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: 
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Primer. Retornar a l’empresa GEMMA ROURA SOLÀ la fiança en metàl· lic per un 
import de 473,30 € (quatre-cents setanta-tres euros amb trenta cèntims), dipositada en 
concepte de garantia definitiva del contracte de concessió del servei de menjador escolar 
de l’escola rural de Vallfogona de Ripollès (curs 2013-2014). 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’interessat i a Intervenció, a l’efecte corresponent. 
 
 
2.2. DEVOLUCIÓ D’AVALS I FIANCES A L’EMPRESA SERHS FOOD 
ÀREA, SL  
 
Vista la sol· licitud presentada per l’empresa SERHS FOOD ÀREA, SL, de devolució 
d’avals i de fiances dipositats com a garantia definitiva del contracte de concessió del 
servei de menjador escolar; 
 
Atès l’informe emès per la cap de l’Àrea de Serveis a les Persones,  senyora Laura Vidal 
Sunyer, en data 28 de novembre de 2014, pel qual es constata que el servei s’ha 
desenvolupat satisfactòriament fins a la seva finalització i s’informa favorablement sobre 
el retorn dels avals i de les fiances en metàl· lic dipositats per l’empresa CUINA SERHS, 
SL (més endavant SERHS FOOD ÀREA, SL) en concepte de garantia definitiva del 
contracte a dalt esmentat, que es detallen a continuació: 
 

• Aval de Caja de Ahorros y Monte Piedad de Madrid, de data 16 de setembre de 
2004, número 2004/033.344, per un import de 10.555,66 €. 

• Aval del Banco Popular Español, SA, de data 11 d’abril de 2006, número 
0283/0432, per un import de 5.698,46 €. 

• Aval del Banco Popular Español, SA, de data 30 d’octubre de 2008, número 
0283/00053, per un import de 7.811,84 €. 

• Fiança en metàl· lic, de data 27 de febrer de 2007, per import de 70,10 €. 
• Fiança en metàl· lic, de data 20 de febrer de 2008, per import de 133,05 €. 
• Fiança en metàl· lic, de data 9 d’abril de 2009, per import de 173,96 €. 

 
D’acord amb allò que disposa la Llei de contractes de les administracions públiques i les 
disposicions que la desenvolupen; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell Comarcal en 
sessió celebrada en data 19 de juliol de 2011 i publicades al BOP de Girona número 144 
de 29-07-2011, 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Retornar a l’empresa SERHS FOOD ÀREA, SL els avals i fiances a dalt 
relacionats, dipositats en concepte de garantia definitiva del contracte de concessió del 
servei de menjador escolar. 
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Segon. Comunicar aquest acord a l’interessat i a Intervenció, a l’efecte corresponent. 
 
 
3. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
3.1. 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) 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Ripoll, mes 
d'octubre 

ADO 48.025,04 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Ribes Freser, 
mes d'octubre 

ADO 13.720,40 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Sant Pau,  mes 
d'octubre 

ADO 3.617,16 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Planoles, mes 
d'octubre 

ADO 1.036,30 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Toses, mes 
d'octubre 

ADO 600,84 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Núria, mes 
d'octubre 

ADO 2.783,92 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Setcases, mes 
d'octubre 

ADO 734,86 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Sant Joan, mes 
d'octubre 

ADO 9.431,65 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Camprodon,  
mes d'octubre 

ADO 8.102,86 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 06 A 
12.11.14 

ADO 4.046,35 
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Proveïdor Concepte Indicador Import Euros 
(IVA inclòs) 

CONSORCI GESTIÓ 
RESIDUS URBANS CC 
OSONA 

Cànon/taxa abocament Orís, mes 
d'octubre 

ADO 37.391,53 

STONE ABBEY, SL 
Recollida gossos abandonats mes de 
novembre 

O 2.809,12 

 
Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a l’efecte 
corresponent. 
 
 
4. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
Per unanimitat dels presents s’acorda aprovar la urgència i tractar les propostes següents: 
 
4.1. ADJUDICACIÓ DEL PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB UN ÚN IC 
OFERENT DEL CONTRACTE DE REFORÇ DEL SERVEI PÚBLIC D E 
TRANSPORT DE LA LÍNIA V-1224-GI-b-22  EN EL TRAM RI BES DE 
FRESER-RIPOLL 
 
Vist l’expedient de contractació tramitat de forma ordinària 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, amb pressupost de 
licitació 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; 
 
Atès que la Mesa de contractació en sessió de 1 de desembre de 2014, va considerar que 
l’oferta presentada s’ajusta al preu màxim establert pel Consell Comarcal i es proposa 
l’adjudicació a favor de l’empresa TRANSPORTS MIR, SA; 
 
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 pel Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per a procedir a l’adjudicació de la 
contractació de referència; 
 
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. ADJUDICAR el procediment negociat amb únic oferent del contracte de reforç 
del servei públic de transport de la línia V-1224-GI-b-22 en el tram Ribes de 
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Freser-Ripoll, de conformitat  amb la proposta de la Mesa de contractació de 1 de 
desembre de 2014, a l’empresa TRANSPORTS MIR, SA, pel preu 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, de conformitat amb el plec de clàusules regulador del procediment i 
l’oferta presentada. 
 
Segon. APLICAR la despesa amb càrrec a la partida corresponents del pressupost de 
l'exercici de 2015 i adoptar el compromís de consignar dotació pressupostària suficient en 
el pressupost de les properes anualitats de vigència del contracte, per fer garantir  el seu 
finançament. 
 
Tercer. PUBLICAR l’adjudicació i la formalització del contracte mitjançant anunci al 
Perfil del contractant de la web del Consell Comarcal del Ripollès, www.ripolles.cat. 
 
Quart. NOTIFICAT aquest acord a l’empresa TRANSPORTS MIR, SA, fent constar que 
contra aquest acord podran presentar recurs de reposició davant la Presidència del Consell 
Comarcal del Ripollès 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 en 
el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la recepció. 
 
Cinquè. Donar-ne compte d’aquest acord a Intervenció i Tresoreria així com a l’Àrea de 
Serveis a les persones. 
 
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. 
 
 
4.2. ACCEPTACIÓ DE LA PROPOSTA D’APLICACIÓ DEL COFI NANÇAMENT DE 
LES SUBVENCIONS ATORGADES PEL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 
AL CONSORCI RIPOLLÈS DESENVOLUPAMENT, D’IMPORT GLOB AL 24.623,06 
€, DINS DEL PROJECTE “LA INCLUSIÓ DE LES TIC EN ELS  PROCESSOS 
PRODUCTIUS I SUPORT A L’EMPRENEDORIA: MOTOR DE   L’ E-COMARCA 
RIPOLLÈS” (EIX 1.7) (GO03672) 
 
Vista la sol·licitud de conformitat al quadre de cofinançament FEDER “Inclusió de les TIC en 
els processos productius i suport a l’emprenedoria: motor de l’e-comarca Ripollès” presentada 
pel Consorci Ripollès Desenvolupament. 
 
Atès que el Consorci Ripollès Desenvolupament manifesta a aquest que la Intervenció 
Delegada de la Generalitat de Catalunya, en execució del pla anual de controls de la 
Intervenció General de la Generalitat, ha realitzat un control financer al Consorci Ripollès 
Desenvolupament, per raó del cofinançament rebut per l’operació GO03672. 
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Que un dels aspectes posats de manifest -en l’acta de constància de fets- va ser l’anàlisi de la 
concurrència d’ajuts, arribant l’auditor a la conclusió que existia sobrefinançament, atès que va 
fer una imputació global de les diferents subvencions rebudes del projecte, sense tenir en 
consideració, que les diferents subvencions no finançaven la globalitat de dit projecte, sinó 
determinades actuacions incloses en el mateix. 
 
Que el Consorci Ripollès Desenvolupament ha presentat un quadre resum,  el detall del qual 
forma part integrant del present acord, de tot el cofinançament del projecte esmentat amb la 
finalitat de determinar el finançament individual i global de l’actuació duta a terme.  
 
Que el Consorci Ripollès Desenvolupament també manifesta a aquest Consell que la 
Intervenció Delegada de la Generalitat de Catalunya els ha demanat un certificat del Consell 
que doni conformitat al quadre anteriorment esmentat, o bé que es certifiqui que l’aportació del 
Consell era per finançar el dèficit del projecte. 
 
Vistos els expedients d’atorgament de subvencions per part d’aquest Consell a favor del 
Consorci Ripollès Desenvolupament i que afecten al present cas; 
 
Considerant que la voluntat del Consell sobre el destí i finalitat de les subvencions atorgades al 
Consorci Ripollès Desenvolupament va quedar degudament fixada en la memòria explicativa 
que figura en l’expedient de modificació pressupostària tramitat a l’efecte, en el sentit següent: 
 
“2010.05.943.46707. Cal atorgar crèdit extraordinari en concepte d’aportació extraordinària al 
“Consorci Ripollès Desenvolupament” per a coadjuvar a cobrir, entre altres, els costos 
següents: 
 
� Aportació al projecte FEDER * Inclusió TIC, per  import de 16.111,39 € 
(coordinació:8.694,02 € + estudis treball: 7.417,37 €. 
 
 “2010.05.943.76700. Cal atorgar crèdit extraordinari per import de 8.511,66 €, en concepte 
d’aportació extraordinària al “Consorci Ripollès Desenvolupament” per a coadjuvar a cobrir 
les inversions següents: 
 
� Aportació al projecte FEDER * Inclusió TIC, per import de 8.511,66 €. (mobiliari: 
514,50 € + xarxa i equipament informàtic: 7.997,16 €) 
 
Considerant que l'única finalitat dels ajuts atorgats era per ajudar a cobrir els dèficits que 
presentaven els costos dels diferents objectius fixats dins del projecte global al que s’està fent 
referència; 
 
Per unanimitat de tots els membres del Consell de Govern s’acorda: 
 
Primer. Acceptar la proposta de repartiment del cofinançament presentada pel Consorci 
Ripollès Desenvolupament, en la forma i detall que figura en el quadre resum que s’adjunta al 
present acord, i del qual en forma part integrant, pel que afecta a les subvencions atorgades per 
aquest Consell Comarcal al Consorci Ripollès Desenvolupament, d’import global 24.623,06 €, 
dins del projecte “la inclusió de les TIC en els processos productius i suport a l’emprenedoria: 
motor de   l’e-comarca Ripollès” (eix 1.7) (go03672). 
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Segon. Ratificar la voluntat  d’aquest Consell en el sentit que les subvencions atorgades tenien 
per finalitat ajudar a cobrir, en la mesura del possible, el dèficit del projecte “la inclusió de les 
TIC en els processos productius i suport a l’emprenedoria: motor de   l’e-comarca Ripollès” 
(eix 1.7) (go03672).  
 
Tercer. Donar compte -amb la màxima urgència possible- del present acord al Consorci 
Ripollès Desenvolupament a l’efecte oportú. 
 
 
QUADRE RESUM 
 
CERT. PERCEPTOR IMPORT SUBV. FEDER DIPUTACIÓ GC GC CCR CRD TELEVALL AJUNT.

FACTURA GIRONA PRESID.  PTOP RIPOLL
Import  50% 25% 48.068,00 27.000,00 24.623,05 45.780,79 108.348,20

inclòs en
subvenció TOTAL

3110L Marc Busquets Laucó (projecte tècnic) 20.369,60 17.735,60 8.867,80 4.433,90 7.067,90 20.369,60

3011L DESMO (Barricona) 51.959,02 51.959,02 25.979,51 12.989,76 12.989,76 51.959,02
3011L DESMO (Barricona) 114.577,61 114.577,61 57.288,81 28.644,40 28.644,40 114.577,61
3011L DESMO (Barricona) 73.914,83 73.914,83 36.957,42 18.478,71 18.478,71 73.914,83
3011L DESMO (Barricona) 71.613,81 71.613,81 35.806,91 17.903,45 17.903,45 71.613,81
3011L Televall/ coordinació 35.000,00 35.000,00 17.500,00 8.750,00 8.750,00 35.000,00
3011L Xartel (equipament informàtic) 99.120,00 99.120,00 49.560,00 24.780,00 4.369,64 0,00 15.726,00 4.684,36 99.120,00
3012L Televall/ coordinació 34.009,64 34.009,64 17.004,82 8.502,41 8.502,41 34.009,64
3012L DESMO (Barricona) 86.677,51 86.677,51 43.338,76 21.669,38 21.669,38 86.677,51
3012L Teresa cortacans (mobiliari) 15.474,65 15.474,65 7.737,33 3.868,66 2.568,00 514,50 786,16 15.474,65
3012L Eurona (xarxa intercomunicació) 45.000,00 45.000,00 22.500,00 11.250,00 3.627,52 7.622,48 45.000,00
3012L comunicacions del Ripollès 19.225,74 19.225,74 9.612,87 4.806,44 2.375,81 1.433,22 997,41 19.225,74
3011L Desmo capsules 46.806,60 46.806,60 23.403,30 11.701,65 7.343,80 4.357,86 46.806,60
3011L Desmo capsules 56.336,20 56.336,20 28.168,10 14.084,05 8.838,96 5.245,09 56.336,20
3011L Desmo capsules 186.857,20 186.857,20 93.428,60 46.714,30 29.317,25 17.397,05 186.857,20
3011L ivan bos 2.711,95 2.711,95 1.355,98 677,99 574,75 103,24 2.711,95
3012L Oficina control i Seguretat 13.422,43 13.422,43 6.711,22 3.355,61 3.355,61 13.422,43
3012L Aquitània (publicitat diari digital) 1.557,60 1.557,60 778,80 389,40 389,40 1.557,60
3012L Zeba Produccions (espot) 767,00 767,00 383,50 191,75 191,75 767,00
3012L Roser Salomó (publicitat) 84,00 84,00 42,00 21,00 21,00 84,00
3012L Televall/ coordinació 5.517,99 0,00 0,00 0,00 5.517,99 5.517,99
3012L Televall/coordinació 1.180,00 0,00 0,00 0,00 1.180,00 1.180,00
3012L Aquitània (comunicació projecte) 1.938,15 1.938,15 969,08 484,54 484,54 1.938,15
3011L ivan bos 4.324,11 4.324,11 2.162,06 1.081,03 414,78 (*) 666,25 4.324,11
3011L ivan bos 2.711,95 2.711,95 1.355,98 677,99 677,99 0,00 2.711,95
3011L ivan bos 2.711,95 2.711,95 1.355,98 677,99 677,99 0,00 2.711,95
3110L Televall (planificació tecnològica) 17.373,18 17.373,18 8.686,59 4.343,30 4.343,30 17.373,18

1.011.242,72 1.001.910,73 500.955,37 250.477,68 48.068,00 27.000,00 24.623,06 15.996,23 38.754,93 105.367,47 1.011.242,73
Descompte errors IRPF Ivan Bosch -1.034,22

1.000.876,51 500.955,37 250.477,68 48.068,00 27.000,00 24.623,06 15.996,23 38.755,00 105.367,47 1.011.242,72
exces finançam 0,01

estudis i treballs 7.417,37
mobiliari i equi/xarxa inf 8.511,16 ( 514,50 mobiliari i 7997,16 equips i xarxa informatica)
coordinació 8.694,02
(*) de l'import total 349,47€ s'imputen com treballs coord. I la resta 65,31 coordinació

OBSERVACIONS
Diferències entre la despesa realitzada i l'acceptada com a subvencionable

 
 
 
5. INFORMACIÓ DE GERÈNCIA 
 
El gerent explica que s’ha rebut l’addenda per al 2014 del conveni de Consum. 
 
El gerent cedeix la paraula a la senyora Laura Vidal, cap d’Àrea de Serveis a les 
Persones, per tal que faci una introducció de la presentació del Servei de Joventut que 
efectuarà durant la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes. 
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6. PRECS I PREGUNTES 
 
No se’n formulen. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a 
secretària, estenc aquesta acta. 
 
 
La secretària accidental      Vist i plau 
         El president 
 
 
 
 
         Miquel Rovira i Comas 
 


