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ACTA DEL PLE. SESSIÓ NÚMERO 06/2010 

 
 

Lloc: Sala Gonçal Cutrina del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts, 21 de setembre de 2010 
Hora d’inici: 20:05 hores 
Hora d’acabament: 20:55 hores 
Règim de sessió: Ordinària 
 
Assistents: President: • Sr. Enric Pérez i Casas 
   
 Vicepresidents: • Sra. M.Carme Freixa i Bosch 
  • Sra. Montserrat Tallant i Descamps 
  • Sr. Àngel Ferrer i Mora 
  • Sr. Marc Navarro i Moya 
  • Sr. Josep Rossell i Comellas 
   
 Consellers: • Sr. Francesc Paret i Rodoreda 
  • Sr. Joan Rivera i López 
  • Sr. Ventura Coch i Estragués 
  • Sr. Roger Peñarroya i Zaldívar 
  • Sr. Joan Álvarez i Pujol 
  • Sr. Joan Baptista Cruz i Aznar 
  • Sr. Gerard Costa i Albrich 
  • Sr. Joaquim Serrador i Rabaseda 
  • Sr. Miquel Rovira i Comas, que 

s’incorpora al punt 6è. 
  • Sr. Daniel Birba i Cuffí 
  • Sr. Francesc Solé i Isern 
  • Sr. Manel Palau i Guix 
   
 Gerent: • Sr. Raül Morales i Vergés 
   
 Interventor: • Sr. Estanislao Rota i Tallant 
   
 Secretària accidental: • Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   
Excusa la seva absència • Sr. Marc Prat i Arrey 
 
L’objecte de la reunió és dur a terme la sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal 
del Ripollès i tractar el assumptes de l’ordre del dia següent: 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
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Presidència 

2. Despatx oficial. 
 

Dictàmens de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió 
3. Proposta d’aprovació del Compte General del Consell Comarcal  del Ripollès 

corresponent a l'exercici econòmic de 2009. 
4. Proposta d’aplicació de l’estalvi obtingut en retribucions i assignacions durant 

l’any 2010, i cancel·lació anticipada del préstec número 20130335.9618386132 
subscrit amb la Caixa de Catalunya. 

5. Proposta d’aprovació de l’expedient de suplement i concessió de crèdit 
extraordinari en el pressupost del Consell Comarcal del Ripollès per a l’any 2010 
finançat mitjançant romanent de Tresoreria, i baixes per anul·lació de crèdits. 

6. Proposta de modificació dels articles 2 i 6 dels Estatuts del Consorci de Benestar 
Social del Ripollès. 

7. Proposta de resolució de recurs de reposició interposat contra l’adjudicació 
provisional de les rutes 4 “Vallfogona–Ripoll I” i 5 “Vallfogona–Ripoll II”, del 
procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, del contracte de servei 
públic de transport de viatgers en la modalitat de transport a la demanda. 

8. Proposta de resolució de recurs de reposició interposat contra l’adjudicació 
provisional i definitiva de les rutes 6 “Toses-Planoles-Ribes de Freser” i 7 
“Pardines-Queralbs-Campelles-Bruguera”, del procediment obert amb diversos 
criteris d’adjudicació, del contracte de servei públic del transport públic de viatgers 
en la modalitat de transport a la demanda. 

9. Proposta de resolució de recurs de reposició interposat contra l’adjudicació 
definitiva de la ruta 15 “Campelles–Ribes”, del procediment obert amb diversos 
criteris d’adjudicació, del contracte de servei públic del transport escolar a centres 
d’ensenyament obligatori del Ripollès. 

10. Proposta de resolució del recurs de reposició interposat contra l’adjudicació 
provisional de la Ruta 20 “Bruguera-Ribes”, del procediment obert amb diversos 
criteris d’adjudicació, del contracte de servei públic del transport escolar a centres 
d’ensenyament obligatori del Ripollès. 

11. Proposta d’aprovació de l’increment de la massa salarial destinada a incentiu de 
productivitat. 

12. Proposta de reconeixement extrajudicial de crèdit consistent en una gratuïtat del 
menjador escolar, curs 2008-2009. 

13. Proposta per demanar la implicació de la Conselleria de Salut de la Generalitat de 
Catalunya per a la instal·lació d’un aparell de TAC a l’Hospital de Campdevànol. 
Hospital Comarcal del Ripollès. 

 
Control de l’Acció de Govern 

14. Donar compte dels decrets de Presidència. 
15. Donar compte de les resolucions de Gerència. 
16. Donar compte de les actes de Consell de Govern corresponents a les sessions 

celebrades entre els dies 6 i 29 de juliol de 2010. 
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17. Mocions d’urgència. 
18. Precs i preguntes. 
 
 
El president obre la sessió i es tracten els punts de l'ordre del dia. 
 
 
NÚM. 1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat dels assistents, s’aprova la proposta d’acta de la sessió ordinària 
corresponent al dia 20 de juliol de 2010, sense cap esmena. 
 
 

PRESIDÈNCIA 
 

NÚM. 2. DESPATX OFICIAL 
 
Es dóna compte als assistents dels actes realitzats per la Presidència i que són els 
següents: 
 
23/07/10 A Ripoll, lliurament de premis del torneig de futbol sala. 
30/07/10 Inauguració del nou tram de la C-17 fins a Sora. 
01/09/10 A Vall de Núria, Diada de Sant Gil. 
04/09/10 A Campdevànol, commemoració del 90è aniversari de l’Hospital 

Comarcal. 
04/09/10  A la seu del Consell Comarcal, inauguració de l’Agència de Protecció de 

la Salut del Ripollès. 
04/09/10 A Sant Joan de les Abadesses, presentació del projecte del nou CAP de 

Sant Joan. 
04/09/10 A Camprodon, presentació del llibre Endreçar l’ànima, de Marina Geli. 
11/09/10 A Ripoll, actes de la Diada Nacional de Catalunya. 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE LA GESTIÓ 
 
NÚM. 3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS CORRESPONENT A L'EXERCICI 
ECONÒMIC DE 2009 
 
Examinat per la Comissió Especial de Comptes del Consell Comarcal el Compte 
General d'aquesta entitat, corresponent a l'exercici econòmic de 2009; 
 
Vistos els informes que consten a l'expedient, dels quals es desprèn que es troba 
conforme i que no s'ha produït cap reclamació en contra, durant els quinze dies i vuit 
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dies més que ha estat a exposició pública, segons l'anunci publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província núm. 112 del dia 11 de juny de 2010; 
 
Per tot l’exposat, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de la Gestió, es proposa al plenari l'adopció dels acords següents: 
 
Primer. Aprovar el Compte General del Consell Comarcal del Ripollès corresponent a 
l'any 2009 en la forma en què ha estat presentat i retut. 
 
Segon. Trametre el Compte General corresponent a l’exercici econòmic de 2009 i 
l’altra documentació a què es refereixen les Regles 98 i següents de la Instrucció del 
model normal de comptabilitat local, aprovada per Ordre del Ministeri d’Economia i 
Hisenda, EHA/4041, de 23 de novembre de 2004, en concordança amb la Resolució de 
la Sindicatura de Comptes de Catalunya de 26 d’abril de 2010 (DOGC núm. 5619, de 
30 d’abril de 2010) per la qual es publicà l’acord del Ple de la Sindicatura de Comptes 
de Catalunya, de data 13 d’abril de 2010, pel qual s’aprovà la forma en què les 
corporacions locals de Catalunya han de retre a la Sindicatura de Comptes el Compte 
General de l’exercici 2009 per mitjans telemàtics.   
 
Tercer. Considerar complerta, també, l’obligació legal de trametre el Compte General 
d’aquesta Entitat corresponent a l’exercici 2009 al “Tribunal de Cuentas”, tan 
prompte com s’hagi tramès per mitjans telemàtics dit Compte General i la seva 
documentació complementària a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d’acord amb 
el conveni de col·laboració per a la coordinació del retiment telemàtic dels comptes 
generals de les entitats locals de Catalunya subscrit el dia 18 de desembre de 2009 
entre ambdues Institucions. 
 
Intervé el senyor Manel Palau per comentar que, seguint el procediment que s’ha vist 
en la tramitació dels pressupostos, tot i que se’ls ha donat explicació sobre aquest punt, 
el grup de CiU s’abstindrà en la votació. 
 
Sotmesa la proposta a votació, dóna el resultat següent: vots a favor, 11; abstencions 6, 
les del grup comarcal de CiU. 
 
Per tant, la proposta queda aprovada per majoria simple. 
 
 
NÚM. 4. PROPOSTA D’APLICACIÓ DE L’ESTALVI OBTINGUT EN 
RETRIBUCIONS I ASSIGNACIONS DURANT L’ANY 2010, I 
CANCEL·LACIÓ ANTICIPADA DEL PRÉSTEC NÚMERO 
20130335.9618386132 SUBSCRIT AMB LA CAIXA DE CATALUNYA 
 
El Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries 
per a la reducció del dèficit públic (BOE núm. 126, de 24 de maig de 2010), en el seu 
capítol VI assenyala les mesures a aplicar per les entitats locals en matèria 
economicofinancera; 
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L’article 14 del RDL abans esmentat declara recursos afectats els derivats de 
l’aplicació de les mesures de reducció de costos de personal en els exercicis 2010 i 
2011, que es destinaran seguint l’ordre de preferència que tot seguit es detalla a les 
finalitats següents: 
 

a) A sanejar el romanent de tresoreria derivat de l’última liquidació, quan aquest 
fos negatiu. 

b) A disminuir el nivell d’endeutament a llarg termini. 
c) A finançar inversions. 
d) Quan no resultin d’aplicació els apartats a) o b), els recursos no aplicats en el 

propi exercici a finançar inversions, es destinaran en successius exercicis a les 
finalitats establertes en els apartats a, b) i c), amb el mateix ordre de prelació, 
fins a la seva aplicació total. 

 
Atès que una vegada complert i aplicat aquest RDL, tal i com figura detallat en 
l’expedient tramitat a l’efecte, resulta un estalvi global de QUARANTA-SIS MIL 
CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS (46.166,59 
€) d’acord amb el detall següent: 
 

���� Estalvi entre les retribucions a satisfer al personal del Consell Comarcal del 
Ripollès durant l’exercici econòmic de 2010, que foren aprovades pel Plenari el dia 1 
de desembre de 2009, i les noves retribucions resultants per aplicació de les mesures 
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic: 44.562,73 € 
 

���� Estalvi per l’acord voluntari de reducció de les assignacions a percebre pels 
diferents consellers d’aquest Consell: 1.603,86 €. 
 
Atès que aquest Consell no té romanent de tresoreria negatiu derivat de l’última 
liquidació aprovada;  
 
Que l’ordre de prelació abans esmentat estableix que en aquest supòsit caldrà aplicar 
l’estalvi obtingut a la reducció del nivell d’endeutament a llarg termini que tingui 
aquest Consell; 
 
Atès que la ràtio legal del deute viu d’aquest Consell se situa en aquests moments en el 
7,02 % respecte dels drets liquidats per operacions corrents referits a l’últim exercici 
tancat.  
 
Que si bé aquest percentatge és infinitament baix respecte del 110 % fixat per l’article 
53.2 de la Llei reguladora de les hisendes locals (avui fixat transitòriament en el 125 % 
per la Llei 26/2009 de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2010), no és menys cert 
que els drets liquidats durant l’exercici econòmic de 2010 seran inferiors als de l’any 
2009, com a mínim en 1.278.756,65 €, degut a la nova creació del “Consorci de 
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Benestar Social del Ripollès” al qual se li ha encomanat la prestació dels serveis que 
venia realitzant aquest Consell. 
 
Que aquest fet comportarà que la ràtio legal d’endeutament passi del  7,02 % al 8,13 
%, amb el problema afegit que durant el proper exercici econòmic de 2011 hi haurà 
mancança, per la circumstància abans esmentada, d’ingressos no afectats que permetin 
cobrir les despeses corrents. 
 
Considerant que en base a la tipologia d’ingressos corrents que té aquest Consell és 
creu del tot oportú i necessari rebaixar la despesa durant el proper exercici econòmic, 
en concepte d’interessos i d’amortització de préstecs a llarg termini. 
 
Considerant que el préstec subscrit amb la Caixa de Catalunya el dia 24 d’abril de 
2007, per un import global de 265.000,00 €, amb destí a finançar en part l’adquisició 
de “naus industrials de transició del Ripollès”, és susceptible d’ésser cancel·lat 
anticipadament en aplicació de l’ordre de prelació que disposa el propi RDL 8/2010, 
de mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, i per disposar en aquests 
moments de romanent de tresoreria positiu provinent de la liquidació de l’exercici 
econòmic de 2009; 
 
Per tot l’exposat, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de la Gestió, es proposa al plenari l’adopció dels acords següents: 
 
Primer. Destinar l’estalvi obtingut de 46.166,59 €, com a conseqüència de la minoració 
de les retribucions per al 2010 de tot el personal afectat per l’aplicació del RDL 8/2010 
i de la reducció en les assignacions dels consellers d’aquest Consell, a la cancel·lació 
anticipada, parcial, del préstec a què s’ha fet referència en la part expositiva del 
present acord. 
 
Segon. Destinar 168.357,25 € amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses 
generals, sobrant de la liquidació de 2009, per cancel·lar amb efectes del dia 24 de 
desembre de 2010 la totalitat del capital viu restant del préstec número  
20130335.9618386132, subscrit amb la Caixa de Catalunya el dia 24 d’abril de 2007. 
 
Tercer. Tramitar el preceptiu expedient de modificació de crèdits en el Pressupost 
d’aquest Consell per a l’exercici econòmic de 2010, amb la finalitat de donar 
compliment als presents acords. 
 
Quart. Notificar a la Caixa de Catalunya la voluntat de cancel·lar anticipadament el 
préstec esmentat, una vegada siguin ferms els presents acords, en compliment d’allò 
que es fixa en la clàusula setzena del contracte subscrit entre ambdues parts el 24 
d’abril de 2007. 
 
Cinquè. Donar compte dels presents acords a la Intervenció i a la Tresoreria d’aquest 
Consell a l’efecte oportú. 
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El president explica que hi ha uns 46.000 € aproximadament d’estalvi, més la part de 
romanent de Tresoreria per liquidar el crèdit per la nau de Niubó, en compliment del 
RDL 8/2010. Es rebaixa l’endeutament del Consell Comarcal, tot i que afortunadament 
no està gaire endeutat. Aquesta aplicació de l’estalvi i la cancel.lació del préstec 
serveix per no pagar interessos innecessaris. 
 
El senyor Palau comenta que creuen que és una bona operació, ja que com menys 
crèdits es tinguin, millor. No coneixen prou la maquinària i els falta judici suficient per 
valorar quina és la millor proposta i, per tant, s’abstindran. 
 
Sotmesa la proposta a votació, dóna el resultat següent: vots a favor, 11; abstencions 6, 
les del grup comarcal de CiU. 
 
Per tant, la proposta queda aprovada per majoria simple. 
 
 
NÚM. 5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE SUPLEMENT I 
CONCESSIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI EN EL PRESSUPOST DEL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A L'ANY 2010 FINANÇAT 
MITJANÇANT ROMANENT DE TRESORERIA, I BAIXES PER 
ANUL·LACIÓ DE CRÈDITS 
 
Vist l'expedient  tramitat a l'efecte, i també l'informe d'Intervenció conjuntament amb 
el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, es 
proposa al plenari l'adopció dels acords següents: 
 
Primer. Aprovar l'expedient de suplement i concessió de crèdit extraordinari en el 
Pressupost General d’aquest Consell corresponent a l’exercici econòmic de 2010, i que 
es finança, en part, mitjançant el romanent de lliure disposició resultant de la 
liquidació del Pressupost de 2009, i mitjançant els recursos obtinguts per les baixes per 
anul·lació dels crèdits afectats per la minoració de les retribucions i demés 
assignacions imposada pel RDL 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures 
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, en la forma i el contingut que es 
detalla en l'annex d'aquesta proposta, de la qual forma part integrant. 
 
Segon.  Exposar el present expedient al públic durant quinze dies hàbils, mitjançant 
anuncis en el BOP i tauler d'anuncis d'aquest Consell, amb l'objecte d'escoltar 
reclamacions i suggeriments. 
 
Tercer.  Considerar-lo aprovat definitivament sense necessitat d'adoptar un nou acord 
en el supòsit que durant el període d'exposició pública no es formulin reclamacions, 
circumstància que quedarà acreditada degudament a l'expedient amb certificat de la 
Secretaria. 
 
Quart.  Trametre còpia de l'acord i de l'expedient, en el seu moment, a l’Administració 
de l'Estat (Serveis territorials de la Direcció General de Coordinació Financera amb les 
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Entitats Locals) i, també‚ als Serveis Territorials del Departament de Governació de la 
Generalitat de Catalunya, a l'efecte legal oportú. 
 
A N N E X   A  LA  PROPOSTA SOBRE EL SUPLEMENT I CONCESSIÓ DE 
CRÈDIT EXTRAORDINARI EN EL PRESSUPOST DEL CONSELL COMARCAL 
DEL RIPOLLÈS FINANÇAT MITJANÇANT ROMANENT DE TRESORERIA I 
BAIXES PER ANUL·LACIÓ DE CRÈDITS 

     

A) Quantitat utilitzada amb càrrec al romanent de tresoreria 
disponible: 468.357,25 € 

  

B) Quantitat utilitzada per baixes per anul·lació de crèdits: 
46.166,59 € 

  

C) Suplements i concessions de crèdits extraordinaris que 
s'acorden: 

  

APLICACIÓ  CONSIG.  CONSIG. 
PRESSUPOSTÀRIA CONCEPTE ACTUAL ALTA FINAL 

2010.01.011.91301 Préstec C. Catalunya, 
amortització anticipada 

0,00 214.523,84 214.523,84 

2010.04.323.6400010 Centre Formatiu del Ripollès 389.335,00 300.000,00 689.335,00 

 T O T A L S ……………… 389.335,00 514.523,84 903.858,84 

 
El president comenta que aquest punt està relacionat amb l’anterior. Es tramita la 
modificació per finançar les obres del sistema de calefacció del Centre Formatiu del 
Ripollès, a l’edifici Modest Sayós, on s’ubicarà l’Escola Oficial d’Idiomes i el Centre 
d’Autoformació. Uns 300.000 € provenen del romanent de Tresoreria. El Consell 
aposta clarament per tirar endavant una política que pretén ser pionera en la instal·lació  
de biomassa per a tot l’edifici. Entén que aquesta obra tindrà un efecte demostratiu a la 
comarca. 
 
En definitiva, la modificació proposada avança una inversió que tindrà un retorn, a 
través d’una subvenció de l’ICAEN i una altra de dinamització de les comarques de 
muntanya del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Aquesta obra 
proporcionarà un estalvi en el consum enegètic. 
 
L’edifici Modest Sayós té 2.100 m2 i la seva propietat és de l’Escola Salesiana, tot i 
que està concertat un arrendament molt llarg.  
 
La biomassa representa un aprofitament dels boscos, així com una reducció de la 
despesa i de la contaminació. 
 
El senyor Palau diu que gairebé vénen ganes de votar a favor, que ha estat una bona 
explicació. Personalment, hi està molt a favor, creu que és una bona idea, però, per 
fidelitat al punt anterior, el seu grup s’abstindrà. 
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Sotmesa la proposta a votació, dóna el resultat següent: vots a favor, 11; abstencions 6, 
les del grup comarcal de CiU. 
 
Per tant, la proposta queda aprovada per majoria simple. 
 
En aquest moment s’incorpora a la sessió el conseller del grup comarcal de CiU, 
senyor Miquel Rovira i Comas. 
 
 
NÚM. 6. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 2 I 6 DELS 
ESTATUTS DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS  
 
MOTIVACIÓ 
 
El Consorci de Benestar Social del Ripollès fou creat pel Consell Comarcal i 
l’Ajuntament de Ripoll i els seus estatuts foren publicats en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona número 191 de data 5 d’octubre de 2009, i en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya número 5473 de data 29 de setembre de 2009. 
 
Les finalitats d’aquest ens es troben regulades en l’article 3 dels esmentats estatuts que 
consisteixen bàsicament en la prestació de serveis socials d’atenció primària, de 
serveis especialitzats de tot tipus i de programes socials, així com la creació i la gestió 
de centres i equipaments públics de la comarca del Ripollès, per atendre a les 
mancances en qualsevol matèria que li deleguin els ens consorciats. 
 
El Consorci de Benestar Social del Ripollès, en la sessió de la Junta General de data 29 
de juliol de 2010 i atesa la finalitat d’obtenir una millor gestió del Consorci, va prendre 
l’acord de modificar els articles 2 i 6 dels seus Estatuts, en el sentit de considerar 
aquest ens com un mitjà propi del Consell Comarcal del Ripollès i de l’Ajuntament de 
Ripoll, per a dur a terme les diferents competències i funcions que, en matèria de 
serveis socials, els han estat assignades. 
 
De conformitat amb l’article 24.6, en relació amb l’article 4.1.n), de la Llei 30/2007, 
de contractes del sector públic, els ens, organismes i entitats del sector públic poden 
ser considerats mitjans propis i serveis tècnics d’aquells poders adjudicadors per als 
quals realitzin la part essencial de la seva activitat quan aquests tinguin sobre aquells 
un control anàleg al que poden exercir sobre els seus propis serveis. En tot cas, s’entén 
que existeix aquest control anàleg quan els poders adjudicadors poden conferir als ens, 
organismes o entitats, encàrrecs de gestió que siguin d’execució obligatòria per a ells 
d’acord amb instruccions fixades unilateralment per qui fa l’encàrrec i la retribució 
dels quals es fixi per referència a tarifes aprovades per l’entitat pública de la qual 
depenguin. La condició de mitjà tècnic o servei propi ha de ser reconeguda 
expressament per la norma o els estatuts de les esmentades entitats, havent de precisar 
el règim dels encàrrecs que se’ls poden conferir o les condicions en què se’ls poden 
adjudicar contractes. 
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Els negocis jurídics en virtut dels quals s’encarregui una determinada prestació a una 
entitat que tingui atribuïda la condició de mitjà propi o servei tècnic del poder 
adjudicador, queden exclosos de l’àmbit de la Llei 30/2007. 
 
D’acord amb l’article 11 dels Estatuts del Consorci, la competència per a l’aprovació 
dels estatuts així com les seves modificacions correspon a la seva Junta General, si bé 
l’article 313 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals estableix que caldrà disposar del vot 
favorable de la majoria absoluta dels membres de cada una de les corporacions que 
formen el Consorci, per tal de procedir a modificar els Estatuts, així mateix el 
procediment de la modificació vindrà establert per l’esmentat article. 
 
Per tot l’exposat, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de la Gestió, el Ple acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
Primer. Aprovar inicialment la modificació dels estatuts del Consorci de Benestar 
Social del Ripollès, consistent en la modificació dels articles 2 i 6 d’acord amb el 
redactat següent: 
 
Articulat actual Articulat modificat 
Article 2.- Naturalesa i personalitat jurídica 
El CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL es 
constitueix com a entitat pública de caràcter 
associatiu i naturalesa voluntària, dotada de 
personalitat i capacitat jurídica pròpia per al 
compliment de les seves finalitats i integrat pel 
Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de 
Ripoll. Aquest Consorci tindrà la naturalesa 
d’ens local. 
 
El nombre de membres del Consorci podrà ser 
ampliat per l’adhesió d’altres administracions 
públiques o d’entitats privades sense ànim de 
lucre que tinguin finalitats d’interès públic 
concurrents amb les del present Consorci.  

Article 2.- Naturalesa i personalitat jurídica 
El CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL es 
constitueix com a entitat pública de caràcter 
associatiu i naturalesa voluntària, dotada de 
personalitat i capacitat jurídica pròpia per al 
compliment de les seves finalitats i integrat pel 
Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament 
de Ripoll. Aquest Consorci tindrà la naturalesa 
d’ens local. 
 
El Consorci té la condició de mitjà propi i servei 
tècnic del Consell Comarcal i de l’Ajuntament 
de Ripoll, als efectes d’allò que estableixen els 
articles 4 i 24.6 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
El nombre de membres del Consorci podrà ser 
ampliat per l’adhesió d’altres administracions 
públiques o d’entitats privades sense ànim de 
lucre que tinguin finalitats d’interès públic 
concurrents amb les del present Consorci.  

Article 6.- Potestats del Consorci 
En exercici de la seva plena capacitat jurídica 
com ens local correspon al Consorci, en l’àmbit 
de les seves competències, les potestats següents: 
a) La reglamentària i d’autoorganització. 
b) L’establiment de taxes i preus públics. 
c) La de programació i planificació. 
d) La d’execució forçosa i la sancionadora. 

Article 6.- Atribució de les funcions bàsiques 
i potestats del Consorci 
 
1. Funcions bàsiques 
Constitueixen funcions bàsiques del Consorci de 
Benestar Social del Ripollès aquelles que es 
vinculen directament amb l’objecte i les 
finalitats del Consorci, en la mesura que formen 
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e) La de revisió d’ofici dels seus actes i acords. 
f) La contractació del personal, béns, obres, 
serveis i subministraments que siguin necessaris 
per l’execució dels seus acords. 
g) Portar a terme l’activitat financera, concertar 
operacions de crèdit o endeutament i emetre les 
obligacions amb aval o sense. 
h) Adquirir, posseir, disposar, arrendar i 
administrar tota mena de béns immobles i 
mobles, com també gravar·los, hipotecar·los, 
constituir penyora o altres garanties exercint les 
facultats d’investigació, atermenament i 
recuperació d’ofici 
dels seus béns. 
i) L’exercici de les accions judicials i 
administratives que calguin en defensa dels seus 
interessos. 
j) Participar legalment en altres entitats públiques 
sempre que la seva activitat s’adigui en les 
finalitats pròpies del Consorci. El Consorci pot 
utilitzar qualsevol de les formes de gestió del 
servei establertes per la legislació de règim local. 

part essencial de les competències municipals i 
comarcals sobre la prestació dels serveis socials 
i la promoció i la reinserció socials. 
Integren l’àmbit de les funcions bàsiques del 
Consorci, sense perjudici de què l’atribució 
efectiva al Consorci de la gestió de serveis i de 
l’exercici de competències resti condicionada a 
l’aplicació del que preveu l’apartat següent 
d’aquest article, les relatives a: 
 

a) La prestació dels serveis socials 
d’atenció primària. 

b) Serveis d’ajut a domicili i serveis 
d’ajudes tècniques. 

c) Servei de teleassistència domiciliària. 
d) Xarxa comarcal de casals infantils. 
e) Xarxa d’informació i assessorament a 

les dones, així com diferents serveis 
especialitats a raó de fomentar la 
igualtat de la dona en l’àmbit dels 
serveis socials. 

f) Servei d’assessorament jurídic i 
administratiu en relació a l’àmbit de 
serveis socials. 

g) Servei de traducció i interpretació en 
l’àmbit de les finalitats previstes pel 
Consorci. 

h) Servei d’acollida. 
i) Servei d’informació i assessorament a 

les persones discapacitades. 
j) Servei d’integració familiar. 
k) Servei de transport adaptat. 
l) Participar en el Consorci d’Acció Social 

de Catalunya. 
m) Les altres que les lleis atribueixin als 

municipis o als consells comarcals en 
matèria de medi ambient o de salut 
pública i que li siguin delegades o 
atribuïdes per qualsevol altre títol. 

 
2. Règim jurídic de les funcions atribuïdes. 
S’atribueix al Consorci, en la seva condició de 
mitjà propi del Consell Comarcal del Ripollès i 
l’Ajuntament de Ripoll, i en virtut del caràcter 
dispositiu d’aquests estatuts, l’exercici de les 
funcions bàsiques previstes en l’apartat anterior 
d’aquest article, en els àmbits competencials i 
institucionals següents: 
 
a) En el del Consell Comarcal del Ripollès, que 
mitjançant aquests Estatuts atribueix al Consorci 
l’exercici de les seves competències sobre les 
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matèries del paràgraf anterior. Tanmateix, el Ple 
del Consell Comarcal, excepcionalment i 
mitjançant acord exprés publicat al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona, pot excloure 
d’aquesta atribució serveis determinats relatius a 
matèries de l’apartat primer d’aquest article si 
ho justifica en una forma de gestió alternativa 
més convenient per als interessos comarcals. 
 
b) En el de l’Ajuntament de Ripoll, que 
mitjançant aquests Estatuts atribueix al Consorci 
l’exercici de les seves competències sobre les 
matèries de l’apartat anterior.  Tanmateix, el Ple 
de l’Ajuntament de Ripoll, excepcionalment i 
mitjançant acord exprés publicat al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona, pot excloure 
d’aquesta atribució serveis determinats relatius a 
matèries de l’apartat primer d’aquest article si 
ho justifica en una forma de gestió alternativa 
més convenient per als interessos municipals. 
 
c) En el de la resta d’ajuntaments de la comarca 
del Ripollès, en la mesura que hagin delegat 
formalment al seu Consell Comarcal l’exercici 
de les seves competències sobre les matèries de 
l’apartat anterior d’aquest article. Mitjançant 
aquests Estatuts, el Consell Comarcal del 
Ripollès atribueix formalment al Consorci de 
Benestar Social del Ripollès l’exercici 
d’aquestes competències que li deleguin els 
ajuntaments. 
 
d) En el de la Generalitat de Catalunya i en el de 
la Diputació de Girona, en la mesura que hagin 
delegat, encarregat o transferit per qualsevol 
altre títol al Consell Comarcal del Ripollès 
l’exercici de competències de la seva titularitat 
sobre matèries de l’apartat primer d’aquest 
article, exercici que correspondrà al Consorci en 
virtut d’aquests Estatuts, i si així ho autoritzen 
els acords de delegació, encàrrec o 
transferència. 
 
3. En exercici de la seva plena capacitat jurídica 
com ens local, correspon al Consorci, en l’àmbit 
de les seves competències, les potestats 
següents: 
 

a) La reglamentària i d’autoorganització. 
b) L’establiment de taxes i preus públics. 
c) La de programació i planificació. 
d) La d’execució forçosa i la sancionadora. 
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e) La de revisió d’ofici dels seus actes i 
acords. 

f) La contractació del personal, béns, 
obres, serveis i subministraments que 
siguin necessaris per l’execució dels 
seus acords. 

g) Portar a terme l’activitat financera, 
concertar operacions de crèdit o 
endeutament i emetre les obligacions 
amb aval o sense. 

h) Adquirir, posseir, disposar, arrendar i 
administrar tota mena de béns immobles 
i mobles, com també gravar-los, 
hipotecar-los, constituir penyora o altres 
garanties exercint les facultats 
d’investigació, atermenament i 
recuperació d’ofici dels seus béns. 

i) L’exercici de les accions judicials i 
administratives que calguin en defensa 
dels seus interessos. 

j) Participar legalment en altres entitats 
públiques sempre que la seva activitat 
s’adigui en les finalitats pròpies del 
Consorci. El Consorci pot utilitzar 
qualsevol de les formes de gestió del 
servei establertes per la legislació de 
règim local. 

 
 
Segon. Sotmetre aquesta resolució a informació pública durant el termini de trenta 
dies, en la forma que estableix l’article 160 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, 
als efectes de presentar al·legacions, suggeriments i/o reclamacions. 
 
Tercer. Disposar que transcorregut el termini d’informació pública sense la presentació 
d’al·legacions, suggeriments i/o reclamacions, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva 
sense necessitat d’ulterior acord i sense perjudici dels acords necessaris dels ens 
membres del Consorci. 
 
Quart. Encomanar al Consorci de Benestar Social del Ripollès, d’acord amb allò que 
determinen els articles 2, 6.1.e) i 6.2.a) i d) modificats, dels Estatuts del Consorci, amb 
efectes retroactius des de la data de 1 de gener de 2010, la gestió i l’execució de totes 
les actuacions i objectius que figuren en el Contracte-programa 2009-2010, per a la 
coordinació, cooperació i col.laboració entre l’Institut Català de les Dones 

(Generalitat de Catalunya) i el Consell Comarcal del Ripollès, en matèria 

d’informació i atenció a les dones, que fou subscrit en data 24 de juliol de 2009, així 
com el finançament de la prestació d’aquest servei.  
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L’import màxim que es transferirà al Consorci per a la prestació d’aquest servei serà 
l’equivalent a aquell import que l’Institut Català de les Dones atorgui a aquest Consell 
Comarcal, d’acord amb l’esmentat Contracte-Programa. La justificació per rebre 
aquest finançament haurà de complir tot allò que s’especifica en el propi Contracte-
Programa. 
 
Cinquè. Notificar l’adopció d’aquest acord a l’Ajuntament de Ripoll, al Consorci de 
Benestar del Ripollès, a l’Institut Català de les Dones i a la Diputació de Girona als 
efectes oportuns i delegar al Consorci de Benestar Social del Ripollès el tràmit de la 
publicació íntegra de la modificació dels estatuts una vegada s’hagi finalitzat el termini 
d’informació pública i aprovat definitivament per cada ens. 
 
Sisè. Encomanar al Consorci de Benestar Social del Ripollès, d’acord amb allò que 
determinen els articles 2, 6.1.c) i 6.2.a) i d) modificats, dels Estatuts del Consorci, amb 
efectes retroactius des de la data de 1 de gener de 2010, la gestió i execució del servei 
de teleassistència domiciliària.  
 
Setè. Notificar aquesta resolució a la Direcció General de l’Administració Local del 
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de 
Catalunya als efectes de la inscripció en el Registre dels Ens Locals de Catalunya, una 
vegada s’hagi aprovat definitivament la modificació dels estatuts objecte d’aquesta 
resolució. 
 
Vuitè. Facultar de forma expressa i tan àmpliament com en dret sigui necessari al 
president del Consell Comarcal del Ripollès, senyor Enric Pérez i Casas, a signar tots i 
cada un dels documents necessaris per a dur a terme els acords d’aquesta resolució. 
 
El president comenta que aquesta modificació ha estat proposada pels tècnics, i que 
l’ha d’aprovar el Consell Comarcal. El Consorci de Benestar Social està en 
funcionament des de l’1 de gener d’enguany. L’experiència dels mesos de 
funcionament ha constatat dues dificultats: la contractació pública i el tema de 
subvencions. Aquesta modificació agilitzarà enormement el sistema de contractació 
dels serveis socials en favor del Consorci i facilitarà la justificació de les subvencions 
percebudes en matèria de serveis socials. S’ha estat en contacte amb el Consell 
Comarcal de la Garrotxa, amb molta més experiència i s’ha seguit el seu model. 
 
 
NÚM. 7. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ 
INTERPOSAT CONTRA L’ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DE LA RUTA 4 
“VALLFOGONA – RIPOLL I” i 5 “VALLFOGONA – RIPOLL II”, DEL 
PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, 
DEL CONTRACTE DE SERVEI PÚBLIC DE VIATGERS EN LA 
MODALITAT DE TRANSPORT A LA DEMANDA 
 
Antecedents de fet: 
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El Consell de Govern del Consell Comarcal del Ripollès, en la seva sessió de data 6 de 
juliol de 2010 va adjudicar provisionalment les 8 rutes del procediment obert amb 
diversos criteris d’adjudicació de la concessió del servei públic del transport públic de 
viatgers en la modalitat de transport a la demanda, de conformitat amb els plecs de 
clàusules reguladors del procediment i l’oferta presentada. 
 
La Ruta 4 Vallfogona-Ripoll I i la Ruta 5 Vallfogona-Ripoll II van ser adjudicades 
provisionalment a l’empresa Transports Mir, S.A. 
 
En data 20 de juliol de 2010, l’empresa Transports Elèctrics Interurbans SA (TEISA), 
ha interposat recurs de reposició contra l’adjudicació provisional de les esmentades 
rutes 4 i 5, en entendre que en la seva qualitat de titular de la concessió V-GC-64-GI – 
V-6464, atorgada per la Direcció General de Transport Terrestre del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, els correspon el 
dret de tempteig en relació a aquestes rutes.  
 
Fonaments de Dret: 
 
I.- La clàusula 11.2 del Plec per adjudicar, mitjançant procediment obert amb diversos 
criteris d’adjudicació de la concessió del servei públic del transport públic de viatgers 
en la modalitat de transport a la demanda, disposa que l’adjudicació restarà 
condicionada a l’obtenció de l’autorització corresponent per part del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i que també 
restarà condicionada al possible exercici del dret de prioritat reconegut a la normativa 
reguladora dels transports públics de viatgers per carretera, a les empreses 
concessionàries de serveis públics regulars de transport de viatgers per carretera. 
 
TEISA fonamenta el recurs de reposició en entendre que, en tant que concessionari del 
transport regular de viatgers per carretera entre Santa Coloma de Farners, Girona, Olot 
i Ripoll, amb prolongacions, els correspon el dret de tempteig o prioritat sobre les 
Rutes  4 i 5. En cap cas impugnen els criteris de valoració emprats en l’adjudicació, ni 
la seva aplicació. 
 
En conseqüència, el recurrent no impugna l’adjudicació provisional de les Rutes 4 i 5 
pel que fa als criteris de valoració previstos als plecs o bé la forma de la seva aplicació, 
sinó que es limita a invocar un dret preferencial, respecte a l’empresa que ha resultat 
adjudicatària d’aquesta línia, en tant que concessionària del transport regular de 
viatgers en aquest àmbit. 
 
La Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació del transport de viatgers per carretera 
mitjançant vehicles de motor de Catalunya i el Decret 319/90, de 21 de desembre, pel 
qual s’aprova el Reglament de regulació del transport de viatgers per carretera 
mitjançant vehicles de motor, preveuen que gaudiran del dret de prioritat  per a la 
prestació del servei discrecional consolidat amb reiteració d’itinerari, els 
concessionaris de serveis regulars de viatgers de caràcter lineal que estiguin disposats 
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a realitzar el servei en les mateixes condicions ofertes pels peticionaris i quan el servei 
sol·licitat coincideixi totalment amb el regular en explotació. 
 
L’aplicació d’aquesta previsió, no obstant, no és competència del Consell Comarcal 
del Ripollès, sinó del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, per la qual 
cosa és aquest ens qui ha de decidir sobre l’exercici del dret de prioritat invocat per 
TEISA. 
 
II.- L’adjudicació provisional constitueix un acte declaratiu de drets que posa fi a la 
via administrativa, per la qual cosa el recurs procedent contra el mateix és el potestatiu 
de reposició o directament el contenciós administratiu, de conformitat amb allò que 
disposa l’article 107, en concordança amb l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu comú. 
 
La regla general, de conformitat amb allò que disposa l’article 111 de la Llei 30/1992, 
és que la interposició de qualsevol recurs, excepte en aquells casos en què s’estableixi 
de manera expressa una altra cosa -la qual cosa no concorre en el cas que ens ocupa-, 
és la no suspensió de l’acte impugnat. 
 
És per això que no procedeix la suspensió o revocació de l’adjudicació provisional. 
 
III.- Per acords adoptats pel Ple del Consell Comarcal del Ripollès de dates 28 d’agost 
de 2007 i 12 de setembre de 2007 i publicades al BOP de Girona número 179 de data 
12-09-2007 i número 189, de 26-09-2007, respectivament, es van delegar en el Consell 
de Govern les competències relatives a contractació administrativa.  
 
L’article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, preveu que en cap 
cas podran ser objecte de delegació la resolució dels recursos dels òrgans 
administratius que hagin dictat els actes objecte de recurs. 
 
IV.- De conformitat amb allò que disposen els articles 108, 116 i 117 de la Llei 
30/1992. 
 
Per tot l’exposat, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de la Gestió, el Ple acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
Primer. Desestimar el recurs de reposició interposat per TEISA contra l’Acord adoptat 
pel Consell de Govern de data 6 de juliol de 2010, pel qual es van adjudicar 
provisionalment a Transports Mir, SA. les Rutes 4 i 5 Vallfogona-Ripoll I i II, 
procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació de la concessió del servei públic 
del transport públic de viatgers en la modalitat de transport a la demanda, en base als 
fonaments de dret exposats. 
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Segon. Notificar a TEISA i a Transports Mir, S.A. aquest acord, fent-los palès que 
contra el mateix poden interposar un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats 
contenciosos administratius de la província de Girona, en el termini de dos mesos 
comptadors a partir del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació, de 
conformitat amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord al Servei Territorial de Ports i Transports de Girona del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, als efectes oportuns. 
 
 
NÚM. 8. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ 
INTERPOSAT CONTRA L’ADJUDICACIÓ PROVISIONAL i DEFINITIVA 
DE LES RUTES 6 “TOSES-PLANOLES-RIBES DE FRESER” I 7 “PARDINES-
QUERALBS-CAMPELLES-BRUGUERA”, DEL PROCEDIMENT OBERT 
AMB DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, DEL CONTRACTE DE 
SERVEI PÚBLIC DEL TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS EN LA 
MODALITAT DE TRANSPORT A LA DEMANDA 
 
Antecedents de fet: 
 
El Consell de Govern del Consell Comarcal del Ripollès, en la seva sessió de data 6 de 
juliol de 2010 va adjudicar provisionalment les 8 rutes del procediment obert amb 
diversos criteris d’adjudicació de la concessió del servei públic del transport públic de 
viatgers en la modalitat de transport a la demanda, de conformitat amb els plecs de 
clàusules reguladors del procediment i les ofertes presentades. 
 
Així mateix, el Consell de Govern de data 29 de juliol de 2010 va elevar a definitiva 
l’adjudicació del procediment abans exposat. 
 
La Ruta 6 Toses- Planoles- Ribes i la Ruta 7 Pardines-Queralbs-Campelles-Bruguera 
van ser adjudicades provisional i definitivament a l’empresa Transport de Viatgers 
Coll,  S.L. 
 
En dates 19 de juliol de 2010 i 20 d’agost de 2010, l’empresa Transports Mir, SA, ha 
interposat sengles recursos de reposició contra els acords d’adjudicació provisional i 
definitiva  de les esmentades rutes 6 i 7, en entendre que en la seva qualitat de titular 
de la concessió V-1224-GI-b-22, atorgada per la Direcció General de Transport 
Terrestre del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya, els correspon el dret de tempteig o prioritat en relació a aquestes rutes.  
 
Així mateix, en data 13 d’agost de 2010, ha estat notificada al Consell Comarcal del 
Ripollès la resolució del cap del Servei Territorial de Ports i Transports de Girona, per 
la qual denega l’autorització de les rutes 6 i 7 a l’empresa Transport de Viatgers Coll, 
SL, en base al dret de prioritat reconegut a l’empresa Transports Mir SA. 
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Fonaments de Dret: 
 
I.- La clàusula 11.2 del Plec per adjudicar, mitjançant procediment obert amb diversos 
criteris d’adjudicació de la concessió del servei públic del transport públic de viatgers 
en la modalitat de transport a la demanda, disposa que l’adjudicació restarà 
condicionada a l’obtenció de l’autorització corresponent per part del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i que també 
restarà condicionada al possible exercici del dret de prioritat reconegut a la normativa 
reguladora dels transports públics de viatgers per carretera, a les empreses 
concessionàries de serveis públics regulars de transport de viatgers per carretera. 
 
Transports Mir, SA fonamenta els seus recursos de reposició en entendre que, en tant 
que concessionari del transport regular de viatgers a la Vall de Ribes, els correspon el 
dret de tempteig o prioritat sobre les Rutes  6 i 7. En cap cas impugnen els criteris de 
valoració emprats en l’adjudicació, ni la seva aplicació. 
 
En conseqüència, el recurrent no impugna l’adjudicació provisional i definitiva de les 
Rutes 6 i 7 pel que fa als criteris de valoració previstos als plecs o bé la forma de la 
seva aplicació, sinó que es limita a invocar un dret preferencial, respecte a l’empresa 
que ha resultat adjudicatària d’aquesta línia, en tant que concessionària del transport 
regular de viatgers en aquest àmbit. 
 
La Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació del transport de viatgers per carretera 
mitjançant vehicles de motor de Catalunya i el Decret 319/90, de 21 de desembre, pel 
qual s’aprova el Reglament de regulació del transport de viatgers per carretera 
mitjançant vehicles de motor, preveuen que gaudiran del dret de prioritat  per a la 
prestació del servei discrecional consolidat amb reiteració d’itinerari, els 
concessionaris de serveis regulars de viatgers de caràcter lineal que estiguin disposats 
a realitzar el servei en les mateixes condicions ofertes pels peticionaris i quan el servei 
sol·licitat coincideixi totalment amb el regular en explotació. 
 
L’aplicació d’aquesta previsió, no obstant, no és competència del Consell Comarcal 
del Ripollès, sinó del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, per la qual 
cosa és aquest ens qui ha de resoldre sobre l’exercici del dret de prioritat invocat per 
Transports Mir, SA. 
 
II.- Per acords adoptats pel Ple del Consell Comarcal del Ripollès de dates 28 d’agost 
de 2007 i 12 de setembre de 2007 i publicades al BOP de Girona número 179 de data 
12-09-2007 i número 189, de 26-09-2007, respectivament, es van delegar en el Consell 
de Govern les competències relatives a contractació administrativa.  
 
L’article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, preveu que en cap 
cas podran ser objecte de delegació la resolució dels recursos dels òrgans 
administratius que hagin dictat els actes objecte de recurs. 
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III.- De conformitat amb allò que disposen els articles 108, 116 i 117 de la Llei 
30/1992. 
 
Per tot l’exposat, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de la Gestió, el Ple acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
Primer. Estimar, en base a la Resolució del Cap del Servei Territorial de Ports i 
Transports de Girona, per la qual s’atorga el dret de prioritat de les rutes 6 i 7 a 
l’empresa Transports Mir, SA, els recursos de reposició interposats contra els Acords 
adoptats pel Consell de Govern de dates 6 i 29 de juliol de 2010, pels quals es van 
adjudicar provisionalment i definitivament a Transport de Viatgers Coll, SL les 
esmentades Rutes 6 Toses-Planoles-Ribes i 7 Pardines-Queralbs-Campelles-Bruguera, 
del procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació de la concessió del servei 
públic del transport públic de viatgers en la modalitat de transport a la demanda. 
 
Segon. Notificar a Transports Mir, S.A. i a Transport de Viatgers Coll, SL aquest 
acord, fent-los palès que contra el mateix poden interposar un recurs contenciós 
administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de la província de Girona, 
en el termini de dos mesos comptadors a partir del dia següent al de la recepció 
d’aquesta notificació, de conformitat amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tercer. Notificar aquest acord al Servei Territorial de Ports i Transports de Girona del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, als efectes oportuns. 
 
 
NÚM. 9. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ 
INTERPOSAT CONTRA L’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LA RUTA 15 
“CAMPELLES–RIBES”, DEL PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, DEL CONTRACTE DE SERVEI PÚBLIC DEL 
TRANSPORT ESCOLAR A CENTRES D’ENSENYAMENT OBLIGATORI 
DEL RIPOLLÈS 
 
Antecedents de fet: 
 
El Consell de Govern del Consell Comarcal del Ripollès, en la seva sessió de data 1 de 
juny de 2010 va adjudicar provisionalment les 19 rutes del procediment obert amb 
diversos criteris d’adjudicació de la concessió de gestió del servei públic de transport 
escolar a centres d’ensenyament obligatori del Ripollès, de conformitat amb els plecs 
de clàusules reguladors del procediment i l’oferta presentada. 
 
Així mateix, el Consell de Govern  en la seva sessió de data 29 de juliol va elevar a 
definitives les esmentades adjudicacions provisionals. La Ruta 15 Campelles-Ribes va 
ser adjudicada definitivament a l’empresa Transport de Viatgers Coll, S.L. 
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En data 9 de juny de 2010, l’empresa Transports Mir, S.A. va interposar recurs de 
reposició contra l’adjudicació provisional de la Ruta 15, el qual fou desestimat per 
acord adoptat pel Ple de data 20 de juliol de 2010. 
 
En data 17 d’agost de 2010 l’empresa Transports Mir, SA, ha interposat recurs de 
reposició contra l’acord d’adjudicació definitiva de la Ruta 15, en base a la Resolució 
del cap del Servei Territorial de Ports i Transports de Girona de data 16 de juliol, per la 
qual s’atorga el dret de prioritat a la recurrent en aquesta ruta. 
 
Fonaments de Dret: 
 
I.- La clàusula 11.2 del Plec per adjudicar, mitjançant procediment obert amb diversos 
criteris d’adjudicació, modalitat de concessió, el servei públic del transport escolar a 
centres d’ensenyament obligatori del Ripollès, disposa que l’adjudicació restarà 
condicionada a l’obtenció de l’autorització corresponent per a la prestació del servei de 
transport escolar, per part del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de 
la Generalitat de Catalunya i que també restarà condicionada al possible exercici del 
dret de tempteig reconegut a la normativa reguladora dels transports públics de 
viatgers per carretera, a les empreses concessionàries de serveis públics regulars de 
transport de viatgers per carretera. 
 
Transports Mir, S.A. fonamenta el seu recurs de reposició en la Resolució del cap del 
Servei Territorial de Ports i Transports de Girona de data 16 de juliol, per la qual se li 
atorga el dret de prioritat sobre la Ruta 15.  
 
La Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació del transport de viatgers per carretera 
mitjançant vehicles de motor de Catalunya i el Decret 319/90, de 21 de desembre, pel 
qual s’aprova el Reglament de regulació del transport de viatgers per carretera 
mitjançant vehicles de motor, preveuen que gaudiran del dret de prioritat  per a la 
prestació del servei discrecional consolidat amb reiteració d’itinerari, els 
concessionaris de serveis regulars de viatgers de caràcter lineal que estiguin disposats 
a realitzar el servei en les mateixes condicions ofertes pels peticionaris i quan el servei 
sol·licitat coincideixi totalment amb el regular en explotació. 
 
II.- Per acords adoptats pel Ple del Consell Comarcal del Ripollès de dates 28 d’agost 
de 2007 i 12 de setembre de 2007 i publicades al BOP de Girona número 179 de data 
12-09-2007 i número 189, de 26-09-2007, respectivament, es van delegar en el Consell 
de Govern les competències relatives a contractació administrativa.  
 
L’article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, preveu que en cap 
cas podran ser objecte de delegació la resolució dels recursos dels òrgans 
administratius que hagin dictat els actes objecte de recurs. 
 
III.- De conformitat amb allò que disposen els articles 108, 116 i 117 de la Llei 
30/1992. 
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Per tot l’exposat, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de la Gestió, el Ple acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
Primer. Estimar el recurs de reposició interposat per Transports Mir, S.A. contra 
l’Acord adoptat pel Consell de Govern de data 29 de juliol de 2010, pel qual es va 
adjudicar definitivament a Transport de Viatgers Coll, S.L. la Ruta 15 Campelles 
Ribes, del procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació de la concessió de 
gestió del servei públic de transport escolar a centres d’ensenyament obligatori del 
Ripollès, en base als fonaments de dret exposats. 
 
Segon. Notificar a Transports Mir, S.A. i a Transport de Viatgers Coll, SL aquest 
acord, fent-los palès que contra el mateix poden interposar un recurs contenciós 
administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de la província de Girona, 
en el termini de dos mesos comptadors a partir del dia següent al de la recepció 
d’aquesta notificació, de conformitat amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tercer. Notificar aquest acord al Servei Territorial de Ports i Transports de Girona del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, als efectes oportuns. 
 
 
NÚM. 10. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ 
INTERPOSAT CONTRA L’ADJUDICACIÓ PROVlSIONAL DE LA RUTA 20 
BRUGUERA–RIBES, DEL PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, DEL CONTRACTE DE SERVEI PÚBLIC DEL 
TRANSPORT ESCOLAR A CENTRES D’ENSENYAMENT OBLIGATORI 
DEL RIPOLLÈS 
 
Antecedents de fet: 
 
El Consell de Govern del Consell Comarcal del Ripollès, en la seva sessió de data 7 de 
setembre de 2010 va adjudicar provisionalment la Ruta 20 Bruguera - Ribes del 
procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació de la concessió de gestió del 
servei públic de transport escolar a centres d’ensenyament obligatori del Ripollès, de 
conformitat amb els plecs de clàusules reguladors del procediment i l’oferta 
presentada. 
 
La Ruta 20 Bruguera-Ribes ha estat adjudicada provisionalment a l’empresa Transport 
de Viatgers Coll, S.L. 
 
En data 13 de setembre de 2010, l’empresa Transports Mir, S.A. ha interposat recurs 
de reposició contra l’adjudicació provisional de la Ruta 20, en entendre que en la seva 
qualitat de titular de la concessió V-1224-Gi-b-22, atorgada per la Direcció General de 
Transport Terrestre del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, els correspon el dret de tempteig en relació a aquesta ruta. 
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Fonamenten el recurs en allò que disposa la clàusula 11.2 del Plec de clàusules de la 
contractació. 
 
Fonaments de Dret:  
 
I.- La clàusula 11.2 del Plec per adjudicar, mitjançant procediment obert amb diversos 
criteris d’adjudicació, modalitat de concessió, el servei públic del transport escolar a 
centres d’ensenyament obligatori del Ripollès, disposa que l’adjudicació restarà 
condicionada a l’obtenció de l’autorització corresponent per a la prestació del servei de 
transport escolar, per part del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de 
la Generalitat de Catalunya i que també restarà condicionada al possible exercici del 
dret de tempteig reconegut a la normativa reguladora dels transports públics de 
viatgers per carretera, a les empreses concessionàries de serveis públics regulars de 
transport de viatgers per carretera. 
 
Transports Mir, S.A. fonamenta el recurs de reposició en entendre que, en tant que 
concessionaris del transport regular de viatgers per carretera a la Vall de Ribes, els 
correspon el dret de tempteig o prioritat sobre la Ruta 20. En cap cas impugnen els 
criteris de valoració emprats en l’adjudicació, ni la seva aplicació. 
 
En aquest sentit, cal recordar que el Consell Comarcal del Ripollès constitueix 
l’administració contractant del servei de transport escolar als centres d’ensenyament 
obligatori de la comarca del Ripollès, atesa la delegació efectuada pel Departament 
d’Ensenyament –ara Educació-, l’any 1996. El recurrent no impugna l’adjudicació 
provisional de la Ruta 20 pel que fa als criteris de valoració previstos als plecs o bé la 
forma de la seva aplicació, sinó que es limita a invocar un dret preferencial, respecte a 
l’empresa que ha resultat adjudicatària d’aquesta línia, en tant que concessionària del 
transport regular de viatgers a la Vall de Ribes. 
 
La Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació del transport de viatgers per carretera 
mitjançant vehicles de motor de Catalunya i el Decret 319/90, de 21 de desembre, pel 
qual s’aprova el Reglament de regulació del transport de viatgers per carretera 
mitjançant vehicles de motor, preveuen que gaudiran del dret de prioritat  per a la 
prestació del servei discrecional consolidat amb reiteració d’itinerari, els 
concessionaris de serveis regulars de viatgers de caràcter lineal que estiguin disposats 
a realitzar el servei en les mateixes condicions ofertes pels peticionaris i quan el servei 
sol·licitat coincideixi totalment amb el regular en explotació. 
 
L’aplicació d’aquesta previsió, no obstant, no és competència del Consell Comarcal 
del Ripollès, sinó del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, per la qual 
cosa serà aquest ens qui haurà de decidir sobre l’exercici del dret de prioritat invocat 
per Transports Mir, S.A. 
 
II.- L’adjudicació provisional constitueix un acte declaratiu de drets que posa fi a la 
via administrativa, per la qual cosa el recurs procedent contra el mateix és el potestatiu 
de reposició o directament el contenciós administratiu, de conformitat amb allò que 
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disposa l’article 107, en concordança amb l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu comú. 
 
La regla general, de conformitat amb allò que disposa l’article 111 de la Llei 30/1992, 
és que la interposició de qualsevol recurs, excepte en aquells casos en què s’estableixi 
de manera expressa una altra cosa -la qual cosa no concorre en el cas que ens ocupa-, 
és la no suspensió de l’acte impugnat. 
 
És per això que no procedeix la suspensió o revocació de l’adjudicació provisional. 
 
III.- Per acords adoptats pel Ple del Consell Comarcal del Ripollès de dates 28 d’agost 
de 2007 i 12 de setembre de 2007 i publicats als BOP de Girona número 179 de data 
12-09-2007 i número 189, de 26-09-2007, respectivament, es van delegar en el Consell 
de Govern les competències relatives a contractació administrativa.  
 
L’article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, preveu que en cap 
cas podran ser objecte de delegació la resolució dels recursos dels òrgans 
administratius que hagin dictat els actes objecte de recurs. 
 
IV.- De conformitat amb allò que disposen els articles 108, 116 i 117 de la Llei 
30/1992. 
 
Per tot l’exposat, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de la Gestió, el Ple acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
Primer. Desestimar el recurs de reposició interposat per Transports Mir, S.A. contra 
l’Acord adoptat pel Consell de Govern de data 7 de setembre de 2010, pel qual es va 
adjudicar provisionalment a Transport de Viatgers Coll, SL la Ruta 20 Bruguera-
Ribes, del procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació de la concessió de 
gestió del servei públic de transport escolar a centres d’ensenyament obligatori del 
Ripollès, en base als fonaments de dret exposats. 
 
Segon. Notificar a Transports Mir, SA aquest acord, fent-los palès que contra el mateix 
poden interposar un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
administratius de la província de Girona, en el termini de dos mesos comptadors a 
partir del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació, de conformitat amb el que 
disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
Tercer. Notificar aquest acord al Servei Territorial de Ports i Transports de Girona del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, als efectes oportuns. 
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NÚM. 11. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’INCREMENT DE LA MASSA 
SALARIAL DESTINADA A INCENTIU DE PRODUCTIVITAT 
 
Atès que la treballadora d’aquesta corporació NRS, Agent d’Ocupació i 
Desenvolupament Local (AODL), que porta a terme el projecte “Pla de 
professionalització del sector de l’hostaleria al Ripollès,” ha assumit, a partir del mes 
de juny de 2010, funcions addicionals a les encomanades al seu lloc de treball de 
tècnic, per desenvolupar tasques de col·laboració i coordinació amb l’Associació 
d’empresaris d’Hostaleria del Ripollès i de nous projectes dins la convocatòria 
formació oberta. 
 
Vist el Conveni signat en data 26 de desembre de 2007, entre el Consell Comarcal del 
Ripollès i el Consorci Ripollès Desenvolupament, pel qual aquest Consorci es 
compromet a aportar al Consell Comarcal la diferència entre el cost de la contractació 
de la treballadora NRS i la subvenció rebuda per part del Servei d’Ocupació de 
Catalunya. 
 
Vist el Decret de Presidència de 14 de juliol de 2010 del Consorci Ripollès 
Desenvolupament, pel qual sol·licita al Consell Comarcal el pagament d’un incentiu de 
productivitat, a la treballadora abans esmentada, d’un import de 5.700,00 euros, per la 
realització de les tasques addicionals descrites a l’inici d’aquest acord, alhora que 
assumeix el compromís d’abonar a aquesta corporació la part de despesa no 
cofinançada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, per a la seva contractació. 
 
L’article 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim 
Local, estableix la competència del Ple, per a la fixació de la quantia de les 
retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris. 
 
Per tot l’exposat, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de la Gestió, es proposa al plenari l’adopció dels acords següents: 
 
Primer. Aprovar l’increment de la massa salarial destinada a incentiu de productivitat 
per un import de 5.700 euros a percebre per la treballadora d’aquesta corporació NRS, 
a satisfer durant l’exercici de 2010, sempre i quan s’hagin acomplert els objectius 
fixats. 
 
Segon. L’eficàcia d’aquest acord resta supeditat a l’existència de disponibilitat 
pressupostària. 
 
El president explica amb caràcter previ a l’adopció d’aquest acord s’ha produït la 
transferència de Ripollès Desenvolupament al Consell Comarcal, de l’import acordat 
per l’òrgan de govern competent de Ripollès Desenvolupament. 
 
El senyor Palau diu que el seu grup s’abstindrà perquè no tenen un judici suficient per 
votar-hi en contra. Són temes que s’escapen del Consell Comarcal. 
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Sotmesa la proposta a votació, dóna el resultat següent: vots a favor, 11; abstencions 7, 
les del grup comarcal de CiU. 
 
Per tant, la proposta queda aprovada per majoria simple. 
 
 
NÚM. 12. PROPOSTA DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDIT CONSISTENT EN UNA GRATUÏTAT DEL MENJADOR ESCOLAR, 
CURS 2008-2009 
 
ANTECEDENTS 
 
La senyora MMC, en representació de l’alumne JCM va sol·licitar la gratuïtat de 
menjador del curs 2008-2009, pel fet de ser transportat obligatori. 
 
El possible beneficiari és alumne de l’Institut Germans Vila-Riera de Camprodon i 
constava empadronat al nucli Rocabruna del municipi de Camprodon, per la qual cosa 
no podia ser beneficiari de la gratuïtat del menjador escolar. 
 
Resta acreditat en l’expedient tramitat a l’efecte, tant mitjançant la documentació 
aportada per la senyora M, com per certificat emès pel secretari de l’Institut Germans 
Vila-Riera de Camprodon, que en JC va utilitzar regularment el servei de transport 
escolar de la línia de Sant Pau al llarg del curs (setembre 2008-juny 2009) i que en el 
control diari d’assistència al transport no es va detectar cap absència significativa. 
 
La despesa del menjador escolar durant el curs 2008-2009 corresponent, ascendeix a 
un import de 541,44 €. 
 
FONAMENTS DEL DRET 
 
El decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador als 
centres docents públics de titularitat del Departament d’ Ensenyament, en el seu article 
2.a) exigeix, per ser beneficiari de la gratuïtat del menjador escolar, com a desplaçat 
obligatori, que l’alumnat estigui obligat a desplaçar-se fora del seu propi municipi de 
residència. 
 
Atès que de conformitat amb la normativa vigent que resulta d’aplicació, el requisit 
determinant per poder ser beneficiari de la gratuïtat del menjador escolar com a 
desplaçat obligatori és el d’haver-se de desplaçar fora del municipi de residència, no 
fent cap esment del requisit de l’empadronament. 
 
Atès que consta acreditat que en JCM durant el curs 2008-2009 va residir a la Vall de 
Bianya i que, per tant, va haver de desplaçar-se fora del seu municipi de residència. 
 
Per tot l’exposat, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de la Gestió, el Ple acorda per unanimitat dels membres assistents: 



 26 

 
Primer. Estimar la sol·licitud formulada per la senyora MMC en representació d’en 
JCM, consistent en què aquest sigui beneficiari de la gratuïtat del menjador escolar 
com a desplaçat obligatori durant el curs 2008-2009. 
 
Segon.- Reconèixer extrajudicialment el crèdit d’un import de 541,44 €, en concepte 
del cost del menjador escolar de l’alumne JCM, durant el curs 2008-2009, imputable a 
l’aplicació pressupostària 2010.04.32448102 i abonar aquest import a l’Institut 
Germans Vila-Riera, per tal que procedeixi a la liquidació que legalment correspongui. 
 
Tercer. Donar trasllat d’aquesta resolució a Intervenció, als efectes oportuns; 
 
Quart. Notificar la resolució que s’adopti a la interessada i a l’Institut Germans Vila-
Riera de Camprodon. 
 
El president explica que aquest alumne, tot i que tenia dret a rebre la gratuïtat del 
menjador, no ho va acreditar prou en el seu moment; però que s’ha fet l’acreditació 
amb posterioritat. Com que es tracta d’un fet corresponent a l’exercici pressupostari 
anterior, cal fer reconeixement extrajudicial del crèdit per ser un curs anterior i tancat. 
 
 
NÚM. 13. PROPOSTA PER DEMANAR LA IMPLICACIÓ DE LA 
CONSELLERIA DE SALUT DEL GOVERN DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN APARELL DE TAC A 
L’HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL. HOSPITAL COMARCAL DEL 
RIPOLLÈS 
 
Vista la moció presentada pel grup comarcal de CiU per demanar la implicació de la 
Conselleria de Salut del Govern de la Generalitat per a la instal·lació d’un aparell de 
TAC a l’Hospital de Campdevànol. Hospital Comarcal del Ripollès, que ha rebut el 
suport de la resta de grups polítics amb representació comarcal i que és del contingut 
literal següent: 
 
“Atès que el Ripollès és una comarca en la que viuen 26.821 habitants segons font de 
l’IDESCAT (Institut d’Estadística de Catalunya) a l’any 2009, amb un percentatge de 
població per grups d’edat inferior a la mitjana de Catalunya de 0 a 14 anys i bastant 
més superior de 65 anys i més, essent una de les comarques més envellides de 
Catalunya. 
 
Atès que la comarca disposa de l’Hospital de Campdevànol, Hospital Comarcal que 
precisament celebra el seus 90 anys de naixement (1920), gràcies a la iniciativa i a 
l’esforç dels seus vilatans que en el seu moment van contribuir a la seva construcció, 
adequació i funcionament perquè l’hospital fos el que és. Hospital que està al costat de 
totes les persones que viuen i treballen a la comarca i també que la visiten durant els 
caps de setmana i en els períodes de vacances. 
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Atès que l’Hospital, com reconeixia la pròpia consellera, en la seva última visita, s’ha 
dotat tant estructuralment com tecnològicament de bons aparells que permeten tant el 
diagnòstic com el tractament d’algunes patologies. Concretament en el servei de 
Diagnòstic per la Imatge la digitalització està en funcionament des de fa dos anys i es 
disposa d’aparells per la realització de radiologia convencional, mamografies, 
ecografies, radiologia contrastada, etc. però no les exploracions de TAC (Tomografia 
Axial Computeritzada). 
 
Atès que també és sabut de les diferents aliances estratègiques que es concerten en 
diversos hospitals, en el cas de l’Hospital Comarcal hi són amb l’Hospital Josep Trueta 
de Girona, l’Hospital Sant Jaume d’Olot i sobretot amb el Consorci Hospitalari de Vic, 
precisament és en aquest Hospital on se sol·liciten i es realitzen la majoria de proves 
que requereixen una exploració TAC. Per centrar-nos en el motiu de la moció, l’any 
passat se’n varen sol·licitar 625. És obvi que aquestes 625 persones s’han hagut de 
traslladar pels seus propis mitjans, amb ambulància o ambulància medicalitzada per la 
realització d’aquesta prova. És per això que si l’Hospital disposés d’aquesta tecnologia 
aquestes persones no s’haurien de desplaçar ni a Vic ni alguns casos a Girona. Això el 
que comporta són despeses, tant a nivell del propi ciutadà com de la pròpia 
administració. 
 
És per això i tenint en compte tot el que hem esmentat anteriorment, el grup de CiU al 
Consell Comarcal del Ripollès 
 
PROPOSA 
 
Que mitjançant el plenari del Consell Comarcal del Ripollès es faci arribar aquesta 
moció a la consellera de Salut al Govern de la Generalitat de Catalunya, perquè a 
través d’estudis i converses, s’impliqui amb les propostes i ajuts necessaris en la 
instal·lació d’aquesta tecnologia a l’Hospital de Campdevànol. Hospital Comarcal del 
Ripollès”. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, el 
Ple acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
Únic. Notificar aquest acord a la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya 
per tal que, després dels estudis pertinents, instal·lin un aparell de TAC a l’Hospital de 
Campdevànol. Hospital Comarcal del Ripollès. 
 
Intervé el senyor Miquel Rovira i, en primer lloc, demana disculpes per haver-se 
incorporar tard a la sessió. El motiu és que està impartint uns cursos a Terrassa i, tot i 
que va canviar l’hora, no ha pogut arribar abans. 
 
Comenta que la moció la va presentar CiU i es va passar per la Comissió Informativa i 
de Seguiment de la Gestió. 
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A l’Hospital Comarcal de Campdevànol, en els darrers anys, s’hi han abocat diners 
que han comportat l’ampliació estructural i de serveis sanitaris. En el seu moment es 
va prioritzar el tractament de quimioteràpia al TAC, en un moment en què es va 
plantejar poder-lo posar.  
 
El TAC es cobreix amb aliances estratègiques amb altres hospitals, com el de Vic o el 
Trueta. 
 
Ara els desplaçaments a Vic o al Trueta de Girona, són un problema, són costosos 
econòmicament i ambientalment. 
 
L’any passat el volum de taxis va ser important: 625 pacients de la comarca es van 
haver de desplaçar per fer-se la prova. Per als pacients de quimio, la tornada és molt 
terrible. 
 
Es demana la implicació de la Conselleria de Salut, que facin estudis i col·laborin per 
muntar aquesta instal·lació. 
 
El president comenta que tot i que la proposta ha vingut de CiU, tots hi estan d’acord, 
entenen que com més a prop tinguem els serveis sanitaris, millor. Recorda, no obstant, 
que des de l’any 2008 la Conselleria està treballant en un programa de desplegament 
tecnològic de la imatge per implantar diverses tecnologies a diferents punts del 
territori, veient els llocs prioritaris, per qüestions de proximitat, desplaçament, ... 
Sembla que aquest programa preveu un paràmetre que atorga certa prioritat als 
hospitals comarcals. 
 
El president no voldria que es cregui que el Ripollès no ha estat ben atès en matèria 
d’equipaments sanitaris. S’han fet nous consultoris a Sant Pau de Segúries, a Queralbs 
i un nou CAP a l’Hospital de Campdevànol. 
 
El senyor Rovira manifesta que inicialment ja s’ha referit a l’avanç de l’hospital en 
infraestructures i serveis. 
 
Ell col·labora en el Programa de planificació territorial i del diagnòstic. L’Hospital 
Comarcal hi col·labora i lidera un programa innovador consistent en el carnet biològic 
que el Departament ha acceptat. Ara s’està a les portes d’entrar a la 2a. fase. 
 
Si tinguéssim un TAC potser no caldria traslladar un pacient que ha tingut un accident. 
 
 
NÚM. 14. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
Es dóna compte dels Decrets dictats per la Presidència que es detallen a continuació: 
 
Decret de 03.06.10: Incoar expedient sancionador a l’empresa Embotits Casolans 

de Planoles, SA, com a conseqüència de l’acta d’inspecció 
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efectuada per delegació de l’ACA en data 21-04-10, per no 
complir tots els valors permesos pel Reglament regulador 
d’abocaments d’aigües residuals a la comarca. 

Decret de 14.07.10: Atorgament i denegació d’ajuts individuals de desplaçaments 
per al curs 2009-2010. 

Decret de 19.07.10: Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Setcases per la 
redacció de la memòria valorada de la pavimentació i 
equipament de la pista poliesportiva de la població. 

Decret de 20.07.10: Atorgar una gratificació extraordinària al treballador del CCR, 
Esteve Roca i Teixidor, pel fet de desenvolupar tasques 
addicionals a les que té encomanades fora de la seva jornada 
habitual de treball, durant el mes de juny.  

Decret de 22.07.10: Adquisició de tres portes tallafocs mixtes per instal·lar a 
l’escala de l’edifici de l’Escola Comarcal de Música del Ripoll, 
a l’empresa Camps i Sadurní, SA, per un import de 7.306,56 
euros, IVA inclòs. 

Decret de 22.07.10: Contracte menor de subministrament de bosses de selectiva per 
fer la campanya de sensibilització ciutada sobre la recollida 
selectiva, any 2101, amb l’empresa Neticont, SL, per un import 
de 12.809,14 euros, IVA inclòs 

Decret de 23.07.10: Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament d’Ogassa per a la redacció 
de la memòria valorada dels tancaments exteriors del pavelló 
municipal. 

Decret de 28.07.10: Reconeixement d’antiguitat del treballador del CCR, Àngel 
Vergés Tornero. 

Decret de 29.07.10: Adjudicació definitiva del procediment negociat sense 
publicitat amb un únic oferent del subministrament d’una 
bomba d’entrada de l’estació de bombament de San Botei i una 
de l’estació de bombament de l’EDAR de Ripoll-Campdevànol 
a l’empresa ITT Water & Wastewater España, SA, pel preu de 
49.583,86 euros, IVA inclòs. 

Decret de 30.07.10: Atorgar una ampliació improrrogable fins al 19-09-2010 a 
l’Alberg de Joventut Cal Nuri, de Ribes de Freser, per esmenar 
deficiències detectades en la inspecció de la instal·lació 
elèctrica  

Decret de 30.07.10: Atorgar una ampliació improrrogable d’un mes i mig a la casa 
de colònies Pare Artigues, de Planoles, per esmenar 
deficiències. 

Decret de 30.07.10: Atorgar un termini improrrogable d’un mes i mig a l’Alberg de 
Joventut Ruta del Ferro, de Sant Joan de les Abadesses, per 
solucionar les deficiències detectades en la inspecció de la 
instal·lació. 

Decret de 30.07.10: Nomenar la vicepresidenta primera del CCR, per exercir les 
atribucions pròpies de Presidència, durant eles dies 3-08-2010 
al 23-08-2010, ambdós inclosos. 

Decret de 04.08.10: Aprovació provisional de la llista d’aspirants admesos i 
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exclosos per participar en el procés selectiu per cobrir amb 
caràcter interí un lloc de treball d’arquitecte de la plantilla de 
funcionaris del CCR.  

Decret de 04.08.10: Imposar a la casa de colònies Mas Puigfrancó una sanció com a 
responsable d’una infracció greu en relació amb l’apartat 4 b) 
de l’article 10 de la Llei 38/1991, de 30 de desembre, 
d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves. 

Decret de 05.08.10: Incoar expedient sancionador a l’alberg de Joventut Maristes, 
de Toses,  per incompliment del requeriment efectuat en data 8-
02-2010 relatiu a mesures correctives. 

Decret de 06.08.10: Adjudicació provisional del procediment negociat sense 
publicitat del contracte d’obres del refugi d’animals del 
Ripollès, 3a. fase, tramitació urgent, a l’empresa COP Germans 
Marty, SA, per un import total de 75.000,- euros, IVA inclòs. 

Decret de 10.08.10: Contracte menor de subministrament i instal·lació de les CPU’s 
controls dels autòmats de la depuradora de Ripoll, amb 
l’empresa Cadagua, SA, per un import de 12.519,85 euros, IVA 
inclòs. 

Decret de 10.08.10: Contracte menor de subministrament i instal·lació de mesures 
preventives de riscos laborals a la depuradora de Camprodon, 
amb l’empresa Cadagua, SA, per un import de 6.592,72 euros, 
IVA inclòs. 

Decret de 10.08.10: Contracte menor de subministrament i instal·lació de mesures 
preventives de riscos laborals a la depuradora de Ribes de 
Freser, amb l’empresa Cadagua, SA, per un import de 7.477,65 
euros, IVA inclòs. 

Decret de 10.08.10: Imposar a l’empresa Embotits Casolans de Planoles, SA, una 
sanció com a responsable d’una infracció lleu per haver 
efectuat abocaments al sistema de sanejament amb paràmetres 
que excedeixen dels límits permesos en el Reglament d’aigües 
residuals a la comarca del Ripollès. 

Decret de 10.08.10: Contracte menor d’obres de reconstruir els col·lectors de la 
depuradora de Camprodon en el tram del pont nou de la 
variant, amb l’empresa Miquel Gardell, SA, per un import de 
24.780,00 euros, IVA inclòs. 

Decret de 10.08.10: Contracte menor d’obres de reparació del col·lector de la 
depuradora de Camprodon en el tram de l’antic escorxador, 
amb l’empresa Miquel Gardell, SA, per un import de 29.500,00 
euros, IVA inclòs. 

Decret de 18.08.10: Atorgar una subvenció de 250,00 € al Country Club Hípic del 
Ripollès, en concepte d’ajut en l’organització de la XIII edició 
del Raid Hípic de Ripoll Comte Arnau. 

Decret de 20.08.10: Atorgar una subvenció de 300,00 € al Centre de Teràpies 
Naturals Amunay, en concepte d’ajut en l’organització de la 
Fira Teràlia 2010. 

Decret de 20.08.10: Atorgar una subvenció de 100,00 € a l’Ajuntament de 
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Gombrèn, en concepte d’ajut per a un concert de guitarres. 
Decret de 20.08.10: Atorgar una subvenció de 100,00 € a l’Ajuntament de Setcases, 

en concepte d’ajut en les despeses de la festa d’homenatge a la 
gent gran. 

Decret de 20.08.10: Atorgar una subvenció de 150,00 € al Camp d’Aprenentatge 
del Ripollès, en concepte d’ajut en la construcció de maquetes 
de fusta per voltes de canó. 

Decret de 20.08.10: Atorgar una subvenció de 100,00 € al Sr. AS, en concepte 
d’ajut pel viatge a Grenlàndia. 

Decret de 20.08.10: Atorgar una subvenció de 200,00 € a l’Ajuntament de Sant 
Joan de les Abadesses, en concepte d’ajut en l’organització del 
concurs de pintura ràpida. 

Decret de 30.08.10: Notificar a l’empresa Comunicaciones Comarcales, SA que se’l 
té per desistit de la seva petició de permís d’abocament a 
col·lector, i procedir a l’arxiu de l’expedient administratiu. 

Decret de 31.08.10: Adjudicació definitiva del procediment negociat sense 
publicitat del contracte d’obres del refugi d’animals, 3a fase, 
tramitació urgent, a l’empresa COP Germans Marty, SA per un 
import total de 75.000,00 euros, IVA inclòs. 

Decret de 02.09.10: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 2 i última de l’obra inclosa al PUOSC 2009 
titulada “Urbanització del carrer Major, des del carrer de 
l’Estació fins a la plaça de l’Estudi”, de l’Ajuntament de Toses, 
per un valor de 42.744,25 €. 

Decret de 02.09.10: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 5 de l’obra inclosa al PUOSC 2007 titulada 
“Passera peatonal a l’espai públic Teatre la Lira”, de 
l’Ajuntament de Ripoll, per un valor de 31.488,53 €. 

Decret de 02.09.10: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 5 de l’obra inclosa al PUOSC 2009 titulada 
“Passera peatonal a l’espai públic Teatre la Lira”, de 
l’Ajuntament de Ripoll, per un valor de 46.576,93 €. 

Decret de 02.09.10: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 11 de l’obra inclosa al PUOSC 2007 
titulada “Escola bressol”, de l’Ajuntament de Ribes de Freser, 
per un valor de 16.510,52 €. 

Decret de 02.09.10: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 2 de l’obra inclosa al PUOSC 2007 titulada 
“Arranjament, enllumenat i pavimentació dels carrers del 
veïnat de l’Església d’Abella, fase A”, de l’Ajuntament de 
Vilallonga de Ter, per un valor de 18.846,64 €. 

Decret de 02.09.10: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 3 de l’obra inclosa al PUOSC 2007 titulada 
“Arranjament, enllumenat i pavimentació dels carrers del 
veïnat de l’Església d’Abella, fase A”, de l’Ajuntament de 
Vilallonga de Ter, per un valor de 20.102,49 €. 
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Decret de 02.09.10: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 8 de l’obra inclosa al PUOSC 2008 titulada 
“Reforma de la casa de la vila”, de l’Ajuntament de 
Camprodon, per un valor de 52.082,84 €. 

Decret de 02.09.10: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 1 i última de l’obra inclosa al PUOSC 2009 
titulada “Ampliació de l’edifici dels miners”, de l’Ajuntament 
d’Ogassa, per un valor de 20.000,00 €. 

Decret de 02.09.10: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 15 i última de l’obra inclosa al PUOSC 
2006 titulada “Espai públic Teatre la Lira, 2a. fase”, de 
l’Ajuntament de Ripoll, per un valor de 0,00 €. 

Decret de 03.09.10: Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Ribes de Freser per la 
redacció del modificat del projecte de construcció de la caseta 
de tractament d’arsènic i dipòsit de 270 m3. 

Decret de 06.09.10: Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb la 
Diputació de Girona “Xarxa de serveis locals de promoció 
econòmica (XSLPE), pel termini d’un any. 

Decret de 14.09.10: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 1 de l’obra inclosa al PUOSC 2009 titulada 
“Abastament al nucli de la Rossa de Llanars”, de l’Ajuntament 
de Llanars, per un valor de 15.255,89 €. 

Decret de 14.09.10: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 2 de l’obra inclosa al PUOSC 2009 titulada 
“Abastament al nucli de la Rossa de Llanars”, de l’Ajuntament 
de Llanars, per un valor de 52.090,23 €. 

Decret de 14.09.10: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 3 de l’obra inclosa al PUOSC 2009 titulada 
“Abastament al nucli de la Rossa de Llanars”, de l’Ajuntament 
de Llanars, per un valor de 36.740,63 €. 

Decret de 14.09.10: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 4 de l’obra inclosa al PUOSC 2009 titulada 
“Abastament al nucli de la Rossa de Llanars”, de l’Ajuntament 
de Llanars, per un valor de 9.783,32 €. 

Decret de 14.09.10: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 5 de l’obra inclosa al PUOSC 2009 titulada 
“Abastament al nucli de la Rossa de Llanars”, de l’Ajuntament 
de Llanars, per un valor de 21.623,53 €. 

Decret de 14.09.10: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 1 de l’obra inclosa al PUOSC 2009 titulada 
“Adaptació de l’antic hospital de Gombrèn per a pisos tutelats, 
3a fase”, de l’Ajuntament de Gombrèn, per un valor de 
19.390,95 €. 

Decret de 14.09.10: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 2 de l’obra inclosa al PUOSC 2009 titulada 
“Adaptació de l’antic hospital de Gombrèn per a pisos tutelats, 
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3a fase”, de l’Ajuntament de Gombrèn, per un valor de 
51.731,63 €. 

Decret de 14.09.10: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 3 de l’obra inclosa al PUOSC 2009 titulada 
“Adaptació de l’antic hospital de Gombrèn per a pisos tutelats, 
3a fase”, de l’Ajuntament de Gombrèn, per un valor de 
55.232,27 €. 

Decret de 14.09.10: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 1 de l’obra inclosa al PUOSC 2008 titulada 
“Reforma de l’enllumenat del Baell”, de l’Ajuntament de 
Campelles, per un valor de 22.232,94 €. 

Decret de 14.09.10: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 10 de l’obra inclosa al PUOSC 2009 
titulada “Parc de la Muralla”, de l’Ajuntament de Sant Joan de 
les Abadesses, per un valor de 4.169,08 €. 

Decret de 14.09.10: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 1 de l’obra inclosa al PUOSC 2009 titulada 
“Pavimentació de la carretera del Cortal”, de l’Ajuntament de 
Gombrèn, per un valor de 17.014,43 €. 

Decret de 14.09.10: Aprovació de la sol·licitud de subvenció per portar a terme tres 
plans d’ocupació. 

Decret de 16.09.10: Atorgar un premi de 150,00 € al guanyador del concurs del 
logotip i samarreta 2010 de l’Enkomarca’t. 

 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
NÚM. 15. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
 
Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen a 
continuació: 
 
Resolució de 13.07.10: Anul·lar tots el documents d’adjudicació de contractes que 

estiguin comptabilitzats amb els tipus impositius d’IVA antics 
i fer nous documents d’adjudicació amb els tipus impositius 
nous. 

Resolució de 14.07.10: Aprovar l’expedient 10/2010, de generació de crèdits per 
ingressos. 

Resolució de 14.07.10: Aprovar l’expedient 11/2010, de generació de crèdits per 
ingressos. 

Resolució de 15.07.10: Notificar als representants legals dels alumnes del CEIP Mare 
de Déu de Núria i del SES Joan Triadú de Ribes de Freser, 
que han utilitzat el servei de menjador escolar durant el mes 
de juny de 2010, que han de satisfer l’import corresponent 

Resolució de 16.07.10: Aprovar l’expedient 12/2010, de generació de crèdits per 
ingressos. 
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Resolució de 03.08.10: Notificar als legals representants dels alumnes relacionats el 
deute que tenen contret amb el CCR per la prestació del servei 
de menjador escolar durant els mesos d’abril a juny de 2010. 

Resolució de 03.08.10: Deixar sense efecte el permís d’abocament d’aigües residuals 
a la depuradora de Sant Joan de les Abadesses atorgat a 
l’empresa Embotits Taga, SL, per incompliment del que 
s’establia en el permís. 

Resolució de 05.08.10: Atorgar a l’empresa Gas Pirineu Ripollès, SL, de Ripoll, un 
permís puntual d’abocament d’aigües residuals amb camió 
cisterna. 

Resolució de 05.08.10: Atorgar a Lluís Icart, de Campdevànol, un permís puntual 
d’abocament d’aigües residuals amb camió cisterna. 

Resolució de 09.08.10: Atorgar a Jaume Boguña Casals, en nom de la casa de 
colònies de Can Montsull de Llaers, un permís puntual 
d’abocament d’aigües residuals amb camió cisterna. 

Resolució de 09.08.10: Atorgar Juan Alberola Hernàndez, un permís puntual 
d’abocament d’aigües residuals amb camió cisterna, al Mas 
Torrens de Ripoll. 

Resolució de 09.08.10: Atorgar a l’hotel El Resguard dels Vents, de Ribes de Freser, 
un permís puntual d’abocament d’aigües residuals amb camió 
cisterna. 

Resolució de 10.08.10: Atorgar al càmping Pardines, un permís puntual d’abocament 
d’aigües residuals amb camió cisterna. 

Resolució de 10.08.10: Atorgar a l’empresa Gas Pirineu Ripollès, SL, de Ripoll, un 
permís puntual d’abocament d’aigües residuals amb camió 
cisterna. 

Resolució de 10.08.10: Atorgar a la senyora Maria Perramon Mir, de Ribes Altes 
(Ribes de Freser), un permís puntual d’abocament d’aigües 
residuals amb camió cisterna. 

Resolució de 10.08.10: Atorgar a la Rectoria de Sovelles, de les Llosses, un permís 
puntual d’abocament d’aigües residuals amb camió cisterna. 

Resolució d’11.08.10: Notificar als legals representants dels alumnes relacionats que 
han de satisfer l’import per la prestació del servei de menjador 
escolar corresponent als mesos de setembre, octubre, 
novembre i desembre de 2009, i gener i febrer de 2010. 

Resolució de 23.08.10: Notificar als pares/tutors de les alumnes de l’IES Abat Oliba i 
CEIP Tomàs Raguer, G i LJ, que han de satisfer l’import 
corresponent al servei de menjador escolar dels mesos de 
març, abril, maig i juny de 2010 

Resolució de 30.08.10: Atorgar el canvi de titularitat del permís d’abocament 
d’aigües residuals a la depuradora de Ripoll-Campdevànol, 
que estava a nom de l’empresa Talleres Casals Herramientas, 
SL, a favor de l’empresa Interskol Power Tools, SL, de 
Ripoll. 

Resolució de 01.09.10: Establir la durada del curs escolar 2010-11 de l’Escola 
Comarcal de Música del Ripollès, des de l’1 de setembre de 
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2010 fina al 31 d’agost de 2011. 
Resolució de 01.09.10: Atorgar a l’empresa Carns de Confiança, SL, de 

Campdevànol, un permís d’abocament d’aigües residuals a la 
depuradora de Ripoll-Campdevànol. 

Resolució de 01.09.10: Atorgar al mas Montsull, de Ripoll, un permís per a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram i instal·lacions 
de sanejament. 

Resolució de 01.09.10: Atorgar al Càmping Pardines, de Pardines, un permís per a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram i instal·lacions 
de sanejament. 

Resolució de 01.09.10: Atorgar al mas Torrents, de Ripoll, un permís per a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram i instal·lacions 
de sanejament. 

Resolució de 01.09.10: Atorgar a l’Alberg La Farga, de Queralbs, un permís per a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram i instal·lacions 
de sanejament. 

 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
NÚM. 16. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE CONSELL DE GOVERN 
CORRESPONENTS A LES SESSIONS CELEBRADES ENTRE ELS DIES 6 I 
29 DE JULIOL DE 2010 
 
Es dóna compte de les actes de Consell de Govern números 13, 14 i 15 de l’any 2010, 
corresponents a les sessions ordinàries celebrades els dies 6 i 20 de juliol i 
l’extraordinària celebrada en data 29 de juliol, respectivament. 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
NÚM. 17. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
No se’n presenten. 
 
 
NÚM. 18. PRECS I PREGUNTES  
 
El senyor Rovira demana la paraula i comenta que varen observar que qui gestiona el 
web del Consell Comarcal i de Ripollès Desenvolupament és de fora. 
 
El president explica que en ambdós casos és Televall. 
 
Intervé la Sra. Marta Rudé per explicar que probablement al que es refereix el senyor 
Rovira és a la paraula “Joomla” que surt a la pàgina i que és el nom de l’aplicatiu que 
fan servir els de Televall per fer la pàgina web. 
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El conseller Roger Peñarroya comenta que es tracta d’un programari d’Administració 
lliure. Només té cost pel que fa a la seva implantació. No hi ha cap empresa darrera. 
 
 
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 
 
 
Marta Arxé i Llagostera     Enric Pérez i Casas 


