
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 

C/PROGRÉS, 22 / TELÈFON 972 70 32 11 – FAX 972 70 26 54 – A/e: ccripolles@ripolles.cat / 17500 RIPOLL – NIF: P6700004B 1 

ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 22/2016 
 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts 15 de novembre de 2016 
Hora d’inici: 19:10 hores 
Hora d’acabament: 19:50 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 
   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 
   
Excusa la seva absència:  Sra. Mònica Bonsoms i Pastoret 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Aprovació del conveni entre Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i el 

Consell Comarcal del Ripollès en referència als forfets de temporada 2016-
2017 de les estacions d’esquí de Vallter 2000 i Vall de Núria. 

3. Deixar sense efecte l’acord d’aprovació del conveni de col·laboració entre 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i el Consell Comarcal del 
Ripollès per a impulsar l’acord marc de subministrament de gasoil, per als usos 
d’automoció i calefacció, i adhesió a la contractació agregada del Consorci 
Català pel Desenvolupament Local (expedient CCDL 2015.03). 

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

5. Mocions d’urgència: 
 

Control de l’Acció de Govern 
 

6. Donar compte dels decrets de Presidència. 
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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 dels assistents, aprovar l'acta de la sessió ordinària del dia 
2 de novembre de 2016, sense cap esmena. 
 
 
2. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE FERROCARRILS DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA I EL CONSELL COMARCAL DEL 
RIPOLLÈS EN REFERÈNCIA ALS FORFETS DE TEMPORADA 2016-
2017 DE LES ESTACIONS D’ESQUÍ DE VALLTER 2000 I VALL DE 
NÚRIA 
 
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 
2016-2017 de les estacions d’esquí de Vallter 2000 i Vall de Núria; 
 
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 8 de setembre de 2015, en matèria 
d’aprovació de convenis de col·laboració i cooperació amb altres administracions i 
entitats, 
 
Per tot l'exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels assistents, acorda: 
 
Primer. Aprovar  el conveni a subscriure amb Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya en referència als forfets de temporada 2016-2017, de les estacions 
d’esquí de Vallter 2000 i Vall de Núria, el qual és del contingut literal següent:  
 
“CONVENI ENTRE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I EL CONSELL 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER LA TEMPORADA 2016/2017 
 
A la ciutat de Barcelona, 17d’octubre de 2016 
 
REUNITS: 
 
D'una part, el Sr. Albert Sola i Martí, amb DNI núm. 39294445A, en qualitat de Director Turisme i 
Muntanya de !'empresa pública FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA- d’ara 
endavant FGC -, i que actua en el seu nom i representació, amb domicili a Barcelona, C/ dels Vergós, 
44 amb NIF Q0801576J i, actuant també, en el seu nom i representació de !'empresa Vallter S.A del 
Grup FGC, amb domicili C/ Pla de Morens S/N, 17869 de Setcases (Girona), i NIF A17015165. 
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De l'altra, l'll∙lm. Sr. Joan Manso i Bosoms, amb DNI núm. 43.632.913-G en qualitat de President del 
Consell Comarcal del Ripollès - d’ara endavant el Consell -, i que actua en el seu nom i representació, 
amb domicili social a c/ Progrés nº22 de Ripoll (17500) i NIF Q-0801576-J. 
 
MANIFESTEN 
 
 

I. Que FGC és propietària i gestora de les estacions d'esquí de Vallter2000 i de Vall de 
Núria. 

II. Que és d’interès per FGC la fidelització deis clients de proximitat, que s’identifiquen amb 
les seves estacions de muntanya. 

III. Que és de l'interès d'FGC i del Consell, la potenciació i promoció dels esports de neu 
entre els habitants i escolars de la comarca, afavorir-ne l’aprenentatge i la pràctica 
d’aquest esport. 

IV. Que aquests efectes les parts s’avenen a articular mecanismes de cooperació i condicions 
amb el propòsit de promocionar l’esquí entre els habitants de la comarca, de conformitat 
amb els següents: 

 
PACTES 
 
Primer. Objecte:  
FGC acorda amb el Consell, proporcionar forfets de temporada bonificats, als veïns empadronats des 
de fa 4 anys o més de qualsevol ajuntament de la comarca, així com als infants escolaritzats en els 
centres educatius de la comarca, per a la temporada 2016/2017. 
 
Segon. Productes:  
FGC posa a disposició del Consell per a la temporada 2016-2017, forfets de temporada vàlids per a les 
estacions de Vallter2000 i Vall de Núria, amb les següents modalitats: 
 
TARIFES TEMPORADA 2016/2017 CONSELL COMARCAL 
 
Forfets 
Tipologia forfet 
Adult (de 26 a 64 anys) 
Jove (de 18 a 25 anys) 
Infantil (de 7 a 17 anys) 
Veterà I (de 65 a 69 anys) 
Veterà II (més de 70 anys) 
Menor (de O a 6 anys) 

Franja anys 
Nascuts entre 1952 i 1990 
Nascuts entre 1991 i 1998 
Nascuts entre 1999 i 2009 
Nascuts entre 1947 i 1951 
Nascuts el 1946 o abans 
Nascuts a partir 2010 

Preu: 
315,00 € 
185,00 € 
112,00 € 
112,00 € 
25,00 € 
25,00 € 

 
Pack productes família escolaritzats a la comarca: 

 El interessats en aquest producte i poder-se acollir en aquestes condicions, com a mínim han 
de comprar indivisiblement 1 unitat de forfet Adult (de 26 a 64 anys)+ Jove (de 18 a 25 anys) 
o Infantil (de 7 a 17 anys) o Menor {de O a 6 anys). 

 Els Adults han d'estar empadronats des de fa 4 o més anys d’antiguitat, en qualsevol 
ajuntament de la comarca. 

 Els joves, infants o menors han d'estar escolaritzats al RIPOLLÈS. 
 Són vàlids exclusivament per les estacions per les que són emesos (Vall de Núria-Vallter200) i 

no porten associat cap avantatge ni drets de descomptes per altres estacions o serveis. 
 
Tipologia forfet 
Adult (de 26 a 64 anys) 
Jove (de 18 a 25 anys) 
Infantil (de 7 a 17 anys) 
Veterà I (de 65 a 69 anys) 
Veterà II (més de 70 anys)  
Menor (de O a 6 anys) 

Franja anys 
Nascuts entre 1952 i 1990 
Nascuts entre 1991 i 1998 
Nascuts entre 1999 i 2009 
Nascuts entre 1947 i 1951 
Nascuts el 1946 o abans 
Nascuts a partir 2010 

Preu: 
315,00 € 
185,00 € 
112,00 € 
112,00 € 
25,00 € 
25,00 € 
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*Tipologies de productes de cada estació aprovats pel  Consel1 d'Administració d'FGC 
Aquests productes gaudiran de les mateixes avantatges i descomptes que s’estableixin per els productes 
PVP.  
 
El seu ús resta subjecte a les condicions per les que hagi estat  expedit, essent vàlid única i 
exclusivament per a la practica lúdica de !'esquí, quedant totalment prohibida la seva utilització per a 
fins professionals o per participar en competicions esportives. 
 
Tercer. Condicions i requeriments:  
Tindran dret a adquirir aquests productes amb les condicions que en aquest document s’estableixen: 
 

 Els empadronats des de fa 4 o més anys d’antiguitat, en qualsevol ajuntament de la comarca. 
 Els escolaritzats a les escoles de la comarca. 

 
Els ciutadans que compleixin amb els requisits esmentats anteriorment, hauran de tramitar el forfet de 
temporada seguint les indicacions que el Consell els hi indiqui i d’acord amb l’operativa que els 
responsables de l’estació i del Consell hagin acordat. 
 
Amb independència d’aquesta operativa, l’accés a cadascun d’aquests productes restarà condicional a 
que prèviament es presentí als responsables de l’estació la següent documentació: 
 

 El formulari de sol∙ licitud (en paper o formal digital) degudament complimentat. 
 Una fotografia del titular. 
 DNI del titular 
 Certifica! d’empadronament o Certificat  d’escolarització. 
 Efectuar el pagament o acreditar haver-lo realitzat per les vies establertes. 

 
Quart. Obligacions de les parts: 
 
El Consell actuarà com a garant del correcte funcionament del desenvolupament d’aquest acord, 
proporcionant les ajudes necessàries als seus ciutadans per que puguin accedir a les acreditacions que 
precisin i garantint davant d'FGC l’autenticitat d’aquestes acreditacions. 
 
FGC lliurarà als beneficiaris d’aquests productes, previ abonament del import corresponent, un forfet 
de temporada de les característiques i amb les condicions indicades en els apartats anteriors. 
 
FGC i el Consell vetllaran per l’acompliment del procediment i la resolució de les incidències que es 
puguin produir. 
 
FGC es reserva el dret a retirar els forfets als usuaris d’aquests que en facin un mal ús o que originin 
situacions irregulars, informant d’aquestes incidències al Consell. 
 
Els beneficiaris que hagin comès frau amb el seu forfet de temporada no tindran dret a gaudir 
d’aquests avantatges durant les 4 temporades següents. 
 
Cinquè. Vigència 
El present conveni entrarà en vigor el dia de la data de l’encapçalament i tindrà vigència durant el 
transcurs de la temporada d’hivern 2016/2017, amb una data màxima de finalització establerta del 30 
d’abril de 2017. 
 
Sisè. Resolució  
Seran causes de resolució les següents: 
 
a) El mutu acord entre les parts. 
 
b) L'incompliment de les obligacions essencials, que donarà lloc a la resolució del contracte per 
la part perjudicada. 
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c) Per impossibilitat material de portar a terme l’objecte, en els termes, condicions i qualitats 
establerts en aquest document. 
 
d) Les causes assenyalades en la normativa vigent. 
 
Setè. Competència i Jurisdicció  
Per a toles les qüestions que tinguin relació directa o indirecta amb el present conveni les parts se 
sotmeten a la jurisdicció ordinària deis Jutjats i Tribunals de Barcelona.  
 
I en prova de conformitat, signen aquest document per duplica! i a un sol efecte en el lloc i la data 
indicats en l’encapçalament.” 

 
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. 
 
 
3. DEIXAR SENSE EFECTE L’ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI 
DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE 
MUNICIPIS I COMARQUES I EL CONSELL COMARCAL DEL 
RIPOLLÈS PER A IMPULSAR L’ACORD MARC DE 
SUBMINISTRAMENT DE GASOIL, PER ALS USOS D’AUTOMOCIÓ I 
CALEFACCIÓ, I ADHESIÓ A LA CONTRACTACIÓ AGREGADA DEL 
CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL (Expedient 
CCDL 2015.03) 
 
Per acord del Consell de Govern de data 6 de setembre de 2016, es va aprovar el 
contingut del Conveni entre l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i el 
Consell Comarcal del Ripollès,  per a impulsar l’acord marc de subministrament de 
gasoil, per als usos d’automoció i calefacció, i adhesió a la contractació agregada 
del Consorci Català pel Desenvolupament Local (expedient CCDL 2015.03). 
 
Aquest acord  es va comunicar als municipis i als consorcis públics de la comarca, 
per si es volien adherir al mateix, mitjançant la formalització del corresponent 
conveni de cooperació amb el Consell Comarcal. La resposta dels ajuntaments de 
la comarca ha estat molt escassa, motiu pel qual el Consell Comarcal del Ripollès 
creu convenient deixar sense efecte l’acord del Consell de Govern de 6 de setembre 
de 2016, relatiu a l’aprovació del conveni i l’adhesió a la contractació agregada del 
Consorci Català pel Desenvolupament Local (expedient CCDL 2015.03). 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell 
Comarcal, en sessió celebrada en data 8 de setembre de 2015, en matèria 
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d’aprovació de convenis de col·laboració i cooperació amb altres administracions i 
entitats, 
 
Per tot l'exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels assistents, acorda: 
 
Primer. Deixar sense efecte l’acord de Consell de Govern de data de 6 de setembre 
de 2016, d’aprovació del conveni  entre l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques i el Consell Comarcal del Ripollès,  per a impulsar l’acord marc de 
subministrament de gasoil, per als usos d’automoció i calefacció, i adhesió a la 
contractació agregada del Consorci Català pel Desenvolupament Local (expedient 
CCDL 2015.03). 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord als municipis i als consorcis públics de la comarca, 
perquè en tinguin constància. 
 
Quart. Donar-ne compte a la Intervenció del Consell Comarcal i a l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, juntament amb una còpia del conveni, per a la seva 
constància. 
 
Cinquè. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura del conveni. 
 
El gerent explica que hi hagut molt poca resposta per part dels ajuntaments, que no 
s’han assolit els mínims esperats, ho deixem aquí. La Garrotxa i el Baix Empordà 
també ho han aturat. 
 
 
4. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
4.1. APROVACIÓ DE FACTURES  
 
Vista la proposta d’aprovació de la relació de despeses, i atès que han estat 
degudament conformades pels responsables de cada àrea i fiscalitzades 
favorablement per la Intervenció del Consell; 
 
Vist que l'acord del plenari del Consell Comarcal, adoptat en la sessió de 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 dels assistents, 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) 

MARC NAVARRO 
Menjador escoles rurals, mes 
d’octubre 

ADO 7.356,36 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
05.09.2016 

ADO 1.002,00 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
14.09.2016 

ADO 913,13 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
16.09.2016 

ADO 919,42 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
21.09.2016 

ADO 946,17 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
25.09.2016 

ADO 943,80 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-10, mes d’octubre O 2.681,64 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-11, mes d’octubre O 9.002,98 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-12, mes d’octubre O 2.110,30 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-13, mes d’octubre O 2.373,76 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-14, mes d’octubre O 2.505,92 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-15, mes d’octubre O 2.456,18 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-16, mes d’octubre O 3.736,78 

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

TRANSPORTS MIR, SA 
Reforç demanda Ribes-Ripoll, mes 
d’octubre 

O 7.933,40 

LIMPIEZAS DEYSE, SL Neteja CCR mes d’octubre O 2.209,19 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-1, mes de setembre O 4.210,23 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-3, mes de setembre O 4.993,07 
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Proveïdor Concepte Indicador 
Import Euros 
(IVA inclòs) 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-5, mes de setembre O 2.581,24 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-7, mes de setembre O 2.108,16 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-17, mes de setembre O 2.843,79 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-1, mes d’octubre O 4.210,23 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-3, mes d’octubre O 4.993,07 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-5, mes d’octubre O 2.581,24 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-7, mes d’octubre O 2.108,16 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-17, mes d’octubre O 2.843,79 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-2, mes de setembre O 5.166,52 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-8, mes de setembre O 4.613,70 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-9, mes de setembre O 3.758,55 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-2, mes d’octubre O 5.166,52 
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Proveïdor Concepte Indicador 
Import Euros 
(IVA inclòs) 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-8, mes d’octubre O 4.613,70 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-9, mes d’octubre O 3.758,55 

CREU ROJA ESPAÑOLA TEC L-19, mes d’octubre O 1.978,40 

 
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 13.10.2016 Designar al personal de la corporació que es relaciona com a 

membres del tribunal qualificador d’un procediment de 
selecció de personal de l’Ajuntament de Toses. 

Decret de 18.10.2016 Requeriment d’aportació de documentació al titular de l’alberg 
sw joventut Marista del municipi de Toses. 

Decret de 21.10.2016 Contractar amb caràcter d’urgència el treballador que es 
relaciona com a oficial de manteniment del Refugi d’animals 
del Ripollès. 

Decret de 25.10.2016 Contracte menor de subministrament de 17 casetes de gossos 
destinades al Refugi d’Animals del Ripollès. 

Decret de 25.10.2016 Contracte menor de subministrament de 6 contenidors per a la 
recollida selectiva de residus municipals a la comarca del 
Ripollès. 

Decret de 28.10.2016 Adscriure en comissió de serveis la funcionària de la 
corporació que es relaciona per ocupar el lloc de treball de 
TAG, codi 4F de la relació de llocs de treball de la corporació. 

Decret de 28.10.2016 Atorgar unes gratificacions extraordinàries a la treballadora de 
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la corporació que es relaciona. 
Decret de 04.11.2016 Reconeixement de la gratuïtat per a l’ús dels serveis escolars de 

menjador i/o transport per al curs escolar 2016-2017 (fase 1). 
 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
7. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
 
Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen a 
continuació: 
 
Resolució de 24.10.2016 Atorgar a la representant de l’empresa Gestions Decolònies 

SL, del municipi de Ribes de Freser el permís puntual 
d’abocament d’aigües residuals amb camió cisterna i aprovar 
l’autoliquidació provisional. 

Resolució de 24.10.2016 Aprovar l'expedient número 16/2016 de generació de crèdits 
per ingressos en la forma i contingut que es detalla. 

Resolució de 25.10.2016 Atorgar al representant d’Assegurances i Gestions 
Immobiliaries Moreno, del municipi de Ripoll, el permís per a 
la utilització del servei de neteja de clavegueram i aprovar la 
liquidació. 

Resolució de 25.10.2016 Atorgar al representant de l’habitatge de la Urbanització El 
Castell, 2, del municipi de Campdevànol, el permís per a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram i aprovar la 
liquidació. 

Resolució de 28.10.2016 Modificació de l’execució del contracte del servei escolar de 
transport per al curs 2016-2017 de la Ruta 1, Setcases-
Camprodon. 

Resolució de 28.10.2016 Modificació de l’execució del contracte del servei escolar de 
transport per al curs 2016-2017 de la Ruta 12, Toses-Ribes. 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
8. PRECS I PREGUNTES 
 
No se’n formulen. 
 
El president explica els temes següents: 
 
- El president comenta l’obertura de pliques del contracte de recollida de residus 
que va tenir lloc ahir. Es van presentar 6 empreses, a l'obertura hi van assistir 
representants de totes les licitadores, més un representant de l'empresa PALVI. 
L’oferta més avantatjosa és la presentada per la UTE de Tractaments i Serveis 
Ambientals Vila, SL i Sersall 95 SL que ha fet una baixa quasi d’un 14%, que 
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permetrà encarar amb una altra perspectiva la solidaritat comarcal. També 
ofereixen 60.000 € anuals en campanyes ambientals, caixes de compostadors, 
millores de recollida selectiva, etc... La segona empresa en puntuació estava només 
uns 2.000 € per sota. Fomento va fer un 10% de descompte. El Consell Comarcal 
del Ripollès ha aconseguit una bona rebaixa que afectarà de manera positiva a tots 
els municipis. Ha parlat amb tots els alcaldes que estan contents i es comença el 
servei en un context molt diferent. La porta a la solidaritat comarcal s’obre d’una 
manera més clara. 
 
S’han d’analitzar les pliques i un cop fet l’informe, s’adjudicarà i després hi ha un 
període de 6 mesos d’implantació del servei. 
 
També comenta que s'ha celebrat la segona reunió amb Camprodon.  
 
Hi ha 4 temes en relació al contracte de residus que s’ha de tractar: 
 

 El personal: S’ha de subrogar, cal determinar quins es traspassen. 
 Contenidors d’orgànica: El percentatge que correspon a Camprodon. 
 Vehicles 
 Deixalleria: Camprodon ha revocat el servei. Les instal·lacions de la  

deixalleria són del Consell Comarcal del Ripollès, el terreny d’un privat. 
Hem quedat que Camprodon farà una proposta. El Consell Comarcal pensa 
en fer un sistema de deixalleries mòbils pels municipis de la Vall de 
Camprodon i la Vall de Ribes.  

 
S’ha traslladat a Camprodon la necessitat d'anar més o menys en el mateix temps 
en la contractació, a fi d’evitar que Camprodon quedi sense servei. Camprodon ha 
dit que preveuen tenir temps. A partir del gener s’iniciarà una campanya per 
explicar les bonances del nou contracte. 
 
- S’inclourà al Ple, de manera detallada, totes les reunions que el president 
mantingui amb els ciutadans i entitats, així com també els actes als que assisteix el 
vicepresident senyor Coma en substitució del president.  
 
- Explica que es va reunir amb el comitè d’empresa de Ferrocarrils de la 
Generalitat. Es van interessar per com estava el tema de la concessió. El president 
s’ha compromès a traslladar-ho a tots els alcaldes. 
 
- Explica la dificultat que va mantenir una reunió amb el senyor Jaume Vilarrasa, 
president del Patronat de l'Hospital de Campdevànol i amb el senyor Joan Grané, 
gerent, en què li van manifestar les serioses dificultats de mantenir el SEM. Sembla 
que després d'haver plegat dos metges, l'única sortida viable serà renunciar al 
conveni de  260.000 € per dur a terme el SEM, ja que per a l’Hospital és prioritari 
el servei d’emergències del propi Hospital. 
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- També fa repàs de tots els actes als quals ha assistit el vicepresident senyor Josep 
Coma. 
 
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 
 
 


