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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 23/2014 
 
 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts 16 de desembre de 2014 
Hora d’inici: 19:20 hores 
Hora d’acabament: 20:20 hores 
Règim de sessió: Ordinària 
 
 
Assistents: President: • Sr. Miquel Rovira i Comas  
   
 Vicepresidents: • Sra. M. Immaculada Constans i Ruiz 
  • Sr. Joan Manso i Bosoms 
   
 Consellers (amb veu i sense vot): • Sr. Juan Bautista Cruz Aznar 
  • Sr. Joan Bernadas i Rosell 
  • Sr. Pep Palos Sastre 
   
 Gerent: • Sr. Albert Puigvert i Tuneu 
   
 Secretària accidental: • Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   
Excusa la seva absència: • Sr. Josep Coma i Guitart 
 • Sr. Aleix Busquets i Brullet 
 • Sr. Xavier Perpinyà i Colomer 
 
 
L’objecte de la reunió és celebrar la sessió ordinària del Consell de Govern i tractar els 
assumptes de l’ordre del dia següent: 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 
2. Aprovació de l’addenda per a l’any 2014 del conveni de 29 d’octubre de 2013 

mitjançant el qual es va establir un encàrrec de gestió de l’Agència Catalana del 
Consum de la Generalitat de Catalunya al Consell Comarcal del Ripollès, per a la 
realització d’actuacions en matèria de consum. 
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3. Aprovació del conveni de col· laboració entre la Diputació de Girona i el Consell 
Comarcal del Ripollès per a la redacció dels plànols de delimitació d’acord amb la 
Llei 2/2014, de 27 de gener, que modifica la Llei 5/2003, de 22 d’abril de mesures de 
prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les 
edificacions i les instal· lacions situats en terrenys forestals. 

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

5. Proposta de no celebració de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 5 de 
gener de 2015. 

6. Aprovació de factures i certificacions d’obres: 
6.1. Aprovació de factures. 

7. Mocions d'urgència: 
7.1. Aprovació de l’acord de col· laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès i 

Ecoembalajes España, S.A. per a potenciar les infraestructures de la recollida 
selectiva. 

8. Informació de Presidència. 
9. 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 2 de desembre de 2014 sense cap esmena. 
 
 
2. APROVACIÓ DE L'ADDENDA PER A L'ANY 2014 DEL CONV ENI DE 29 
D'OCTUBRE DE 2013 MITJANÇANT EL QUAL ES VA ESTABLIR  UN  
ENCÀRREC DE GESTIÓ DE L'AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM  DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA AL CONSELL COMARCAL DEL 
RIPOLLÈS, PER A LA REALITZACIÓ D'ACTUACIONS EN MATÈ RIA DE 
CONSUM 
 
Vista la minuta de l'addenda per a l'any 2014 del Conveni de 29 d'octubre de 2013 
mitjançant el qual es va establir un encàrrec de gestió de l’Agència Catalana del Consum 
de la Generalitat de Catalunya al Consell Comarcal del Ripollès per a la realització 
d'actuacions en matèria de consum; 
 
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, 
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El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Aprovar l'addenda per a l'any 2014 del Conveni de 29 d'octubre de 2013 
mitjançant el qual es va establir un encàrrec de gestió de l’Agència Catalana del Consum 
de la Generalitat de Catalunya al Consell Comarcal del Ripollès per a la realització 
d'actuacions en matèria de consum. 
 
Segon. Autoritzar el president del Consell Comarcal del Ripollès per a la signatura de 
l'addenda esmentada i per dur a terme totes aquelles actuacions derivades de la seva 
subscripció. 
 
Tercer. Notificar l’adopció del present acord a l’Agència Catalana del Consum de la 
Generalitat de Catalunya, als efectes oportuns. 
 
Quart. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, juntament amb una còpia de l'addenda 
del conveni, perquè en tingui constància. 
 
 
Primer. Aprovar els convenis a subscriure amb el Consorci Ripollès Desenvolupament i  
 
 
3. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA 
DIPUTACIÓ DE GIRONA I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOL LÈS PER 
A LA REDACCIÓ DELS PLÀNOLS DE DELIMITACIÓ D’ACORD A MB LA 
LLEI 2/2014, DE 27 DE GENER, QUE MODIFICA LA LLEI 5 /2003, DE 22 
D’ABRIL DE MESURES DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTAL S EN LES 
URBANITZACIONS, ELS NUCLIS DE POBLACIÓ, LES EDIFICA CIONS I LES 
INSTAL·LACIONS SITUATS EN TERRENYS FORESTALS 
 
Vista la minuta del conveni de col· laboració entre la Diputació de Girona i el Consell 
Comarcal del Ripollès, que té com a objectiu establir les condicions de col· laboració 
entre ambdues administracions per a la redacció i elaboració dels plànols de delimitació 
de franges exteriors de protecció de les urbanitzacions, els nuclis de població, les 
edificacions i les instal· lacions ubicades a menys de 500 metres de la massa forestal, 
d’acord amb el que estableixen les Lleis 2/2014 i 5/2003, corresponents als municipis de 
Camprodon, Molló, Ribes de Freser i Sant Pau de Segúries; 
 
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 de juliol de 2011, 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
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Primer. Aprovar el conveni amb la Diputació de Girona per a la redacció dels plànols de 
delimitació dels municipis de Camprodon, Molló, Ribes de Freser i Sant Pau de Segúries, 
d’acord amb el que estableixen les Lleis 2/2014, de 27 de gener i 5/2003, de 22 d’abril. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona, per a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció i a l’Àrea de Medi Ambient i Cooperació 
Municipal, juntament amb una còpia de la minuta del conveni, perquè en tingui 
constància. 
 
Quart. Facultar el president, o persona en qui delegui, tan àmpliament com en dret fóra 
menester per a la signatura del conveni i per dur a terme totes aquelles actuacions 
derivades de la seva subscripció. 
 
 
4. PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC 
D'EXPLOTACIÓ, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE SISTEMES  DE 
SANEJAMENT DE LA COMARCA DEL RIPOLLÈS 
 
Vist el contracte de concessió del servei públic d'explotació, conservació i manteniment 
de sistemes de sanejament de la comarca del Ripollès, subscrit entre el Consell Comarcal 
del Ripollès i l'empresa CADAGUA, SA, en data 16 de juny de 2003, amb efectes a partir 
de l'1 de juliol de 2003 i per un termini d'execució i de vigència de 10 anys; 
 
Atès allò que disposa el pacte segon del contracte, juntament amb la clàusula 10 del plec 
regulador de la contractació, sobre el termini d’execució del contracte i les seves 
pròrrogues que estableix que el contracte serà prorrogable expressament per períodes de 6 
mesos fins a un màxim de 2 anys. Únicament en casos de necessitat causada per l’interès 
públic del servei, podrà prorrogar-se la concessió fins a 2 anys més, sens perjudici d’allò 
que resulti del principi d’equilibri financer del contracte. Així mateix serà obligatòria pel 
contractista una pròrroga de 6 mesos si no ha estat formalitzada una nova adjudicació del 
servei abans de la finalització del termini contractual o de les seves pròrrogues;  
 
Vist l’informe de la Cap d’Àrea de Medi Ambient i Cooperació Municipal sobre la 
necessitat d’executar la pròrroga contemplada al contracte de concessió del servei públic 
d'explotació, conservació i manteniment de sistemes de sanejament de la comarca del 
Ripollès; 
 
Vist l’informe d’Intervenció que acredita la disponibilitat pressupostària amb càrrec a la 
partida 2015.3.1601.22799.02 i l’informe de Secretaria que consta a l’expedient; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple en sessió celebrada en 
data de 19 de juliol de 2011 i publicades al BOP núm. 144 de Girona, de 29-07-2011, 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
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Primer. Prorrogar pel termini de sis mesos el contracte de concessió del servei públic 
d'explotació, conservació i manteniment de sistemes de sanejament de la comarca del 
Ripollès, amb efectes d’1 de gener de 2015 i fins a 1 fins l’1 de juliol de 2015. 
 
Segon. Comunicar l’acord al concessionari, i fer-li palès que contra el mateix podrà 
presentar recurs de reposició davant el Ple en el termini d'un mes comptat des de l'endemà 
de la recepció d'aquesta notificació, o bé recurs contenciós administratiu davant la sala 
contenciosa del Jutjat del Contenciós de Girona en el termini de dos mesos comptats 
també des de l'endemà de la recepció d'aquest acord. 
 
 
5. PROPOSTA DE NO CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL 
CONSELL DE GOVERN DEL DIA 5 DE GENER DE 2015 
 
Atès que la celebració de la propera sessió ordinària del Consell de Govern s’escau en 
data 5 de gener de 2015, vigília del dia de Reis; 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Acordar la no celebració de la propera sessió ordinària del Consell de Govern, 
fixada per al dia 5 de gener. 
 
Segon. Recordar que la propera sessió ordinària està fixada per al dia 20 de gener de 
2015. 
 
 
6. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
6.1. 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: 
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Proveïdor Concepte Indicador Import Euros 
(IVA inclòs) 

HOSTELERIA DE 
SERVICIOS 
COLECTIVOS, SA 

Menjador escolar, mes de setembre ADO 6.425,27 

HOSTELERIA DE 
SERVICIOS 
COLECTIVOS, SA 

Menjador escolar, mes d’octubre ADO 7.443,11 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 06 A 
24.11.14 

ADO 1.017,94 

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

ADO 2.039,85 

TRANSPORTS MIR, SA Reforç demanda, mes de novembre ADO 8.017,72 

TRANSPORTS MIR, SA 
Transport demanda Vall de Ribes, 
mes de novembre 

ADO 252,88 

TRANSPORTS MIR, SA 
Transport demanda Vall de Ribes, 
mes de novembre 

ADO 275,04 

VIGFA RESIDUS, SL 
Regularització preus recollida RSU, 
gener-octubre 

ADO 3.545,47 

VIGFA RESIDUS, SL 
Regularització preus recollida 
selectiva, gener-octubre 

ADO 674,58 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida RSU, mes de novenbre ADO 118.536,51 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida selectiva mes de novembre ADO 22.553,31 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida poda novembre Ribes ADO 655,91 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 06 A 
17-19.11.14 

ADO 2.058,98 

HOSTELERIA DE 
SERVICIOS 
COLECTIVOS, SA 

Monitoratge ZER Vall del Ter, mes 
d’octubre 

O 3.335,24 

CREU ROJA RIPOLL TEC L-19, mes d’octubre O 1.982,44 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-10, mes de novembre O 2.681,63 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-11, mes de novembre O 6.629,10 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-13, mes de novembre O 2.110,29 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-14, mes de novembre O 3.561,06 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-15, mes de novembre O 2.505,92 
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Proveïdor Concepte Indicador Import Euros 
(IVA inclòs) 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-16, mes de novembre O 3.890,72 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-18, mes de novembre O 2.298,71 

LIMPIEZAS DEYSE, SL Neteja CCR mes de novembre O 2.220,52 

BERNARDINO 
LLONGARRIU 
GUILLAMET 

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

FUNDACIÓ TELEVALL 
Manteniment sistemes informàtics, 
mes de novembre 

O 3.176,60 

 
Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a l’efecte 
corresponent. 
 
 
7. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
Per unanimitat dels presents s’acorda aprovar la urgència i tractar les propostes següents: 
 
7.1. APROVACIÓ DE L'ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL  CONSELL 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS I ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. P ER A 
POTENCIAR LES INFRAESTRUCTURES DE LA RECOLLIDA SELE CTIVA 
 
El president proposa deixar aquest punt sobre la taula, i el Consell de Govern ho aprova 
per unanimitat. 
 
 
8. INFORMACIÓ DE PRESIDÈNCIA 
 
El president pren la paraula per explicar als consellers els temes següents: 
 
1. Subvencions pels efectes de la llevantada: El president comenta als consellers que per 
indicació del Departament de Governació, avui s’ha enviat una carta als ajuntaments que 
manifesten haver tingut desperfectes, explicant-los com sol· licitar els corresponents ajuts 
i adjuntant-los els models pertinents a l'efecte. 
 
2. Consell Català de l’Esport: El president explica que s’enviarà una carta al secretari 
general de l’Esport, al Departament de Territori i Sostenibilitat i al Departament 
d’Ensenyament, manifestant el descontentament del Consell Comarcal. Es va dir a les 
escoles que es faria un projecte d’Escoles Blanques lligat amb les Olimpíades del 2026. 
No s’ha dit res als consells, però en canvi a les escoles se’ls ha dit que el Consell 
Comarcal del Ripollès hi posarà el transport. Ho farà l’escola Pirineu. No ens hi podem 
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girar d’esquena, però volem manifestar el descontentament pel menysteniment mostrat 
cap a l’Administració Local. L’any que ve es preveu que s’ampliaran les escoles i si no es 
genera un ingrés associat no ho podrem afrontar. 
 
El conseller senyor Juan Bautista Cruz, comenta que el Consell Esportiu també està 
molest amb com s'ha portat aquest tema. 
 
2. Reunió Parc Natural: El president informa als consellers que hi ha hagut molta gent. 
S’ha reclamat que es faci una reunió amb els veïns i s’ha donat un correu per aportar 
idees. Desprès de Nadal hi haurà una reunió amb els ramaders. Ha anat bé, dues hores i 
mitja de reunió. 
 
3. Substitució Marc Grifell: El president informa als consellers que el conseller senyor 
Marc Grifell deixa de ser-ho per haver presentat la seva renúncia com a regidor de 
l'Ajuntament de Ripoll. Ara correspon demanar a la Junta Electoral que expedeixi la 
credencial del substitut o substituta. 
 
4. Brindis de Nadal. El president convida als consellers a assistir al brindis de Nadal que 
tindrà lloc el proper dia 19 de desembre a les 14 hores. 
 
 
9. 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 
 


