
 1 

 
 
 

ACTA DEL PLE. SESSIÓ NÚMERO 07/2010 
 
 

Lloc:  Sala Gonçal Cutrina del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts, 16 de novembre de 2010 
Hora d’inici:  20:05 hores 
Hora d’acabament: 20:40 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 
  • Sr. Daniel Birba i Cuffí 
  • Sr. Francesc Solé i Isern 
  • Sr. Manel Palau i Guix 
   
 Gerent: 

 
Interventor: 

• Sr. Raül Morales i Vergés 
 

• 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: 
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1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 

Presidència 
2. Despatx oficial. 
 

Dictàmens de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió 
3. 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. 

4. Aprovació de l’expedient d’anul· lació de drets i obligacions d’exercicis tancats. 
5. Compromís de dotació pressupostària per a la contractació de serveis. 
6. Modificació de la plantilla de personal de la corporació i de la relació de llocs de 

treball. 
7. Aprovació de l’acceptació de les competències de gestió, liquidació i recaptació de 

multes de trànsit i sancions administratives acordada per l’Ajuntament de 
Campdevànol. 

8. Acceptació de les competències de gestió, liquidació i recaptació de multes de 
trànsit i sancions administratives acordada per l’Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses. 

9. Resolució del recurs de reposició interposat contra l’adjudicació definitiva 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. 

 
Control de l’Acció de Govern 

10. Donar compte dels decrets de Presidència. 
11. Donar compte de les resolucions de Gerència. 
12. Donar compte de les actes de Consell de Govern corresponents a les sessions 

celebrades entre els dies 7 de setembre i 19 d’octubre de 2010. 
 
13. Mocions d’urgència. 
14. 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 21 de setembre de 2010, sense cap esmena. 
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PRESIDÈNCIA 
 

NÚM. 2. DESPATX OFICIAL 
 
Es dóna compte als assistents dels actes realitzats per la Presidència i que són els 
següents: 
 
17/09/10 A Camprodon, inauguració de la reforma i ampliació de la residència de 

Camprodon. 
17/09/10 Al Consell Comarcal del Ripollès, presentació de l’Enkomarca’t. 
23/09/10 A Ripoll, presentació del curs acadèmic de l’Escola del Treball del 

Ripollès. 
24/09/10 A Ripoll, sessió informativa sobre una futura oficina d’energia al 

Ripollès. 
25/09/10 A Ripoll, inauguració del Refugi d’Animals del Ripollès. 
25/09/10 A Ribes de Freser, actes de celebració del X aniversari de la Fundació 

Televall. 
30-01/10/10 A Estella (Navarra), jornades sobre eficiència energètica en el marc del 

projecte de cooperació nacional Leader. 
01/10/10 A Ripoll presentació del llibre El futur comença ara, de Joaquim Nadal i 

Pia Bosch. 
02/10/10 A Sant Joan de les Abadesses, participació als actes de l’Enkomarca’t. 
03/10/10 A Camprodon, inauguració dels nous garatges de la Colònia Estebanell. 
05/10/10 Al Consorci Ripollès Desenvolupament, presentació del projecte 

Eureners. 
08/10/10 A l’Ajuntament de Setcases, visita a les obres de millora de la pista 

forestal entre Setcases i Espinavell. 
09/10/10 A Ribes de Freser, visita a la fira de bestiar. 
09/10/10 A Camprodon, lliurament d’honors i distincions de la vila de 

Camprodon. 
10/10/10 A Campdevànol, lliurament de premis a les persones que han participat 

en experiències de convivència amb la comunitat sorda del Ripollès. 
13/10/10 A Espinavell, visita a la tria de mulats. 
14/10/10 Al Consell Comarcal del Ripollès, presentació de 10 plans d’igualtat 

elaborats per ajuntaments de la comarca. 
15/10/10 A Ripoll, visita a la fira de Santa Teresa. 
21/10/10 A Ripoll, presentació de la guia del Camí a la Garrotxa i el Ripollès. 
27-28/10/10 A Bilbao, participació a les jornades AQUA’10, sobre la gestió de 

l’aigua. 
11/11/10 Al Consell Comarcal del Ripollès, presentació del conveni signat amb 

els hospitals d’Olot i Vic per a la millora dels serveis hospitalaris. 
12/11/10 A la UIER, xerrada sobre la reforma laboral. 
12/11/10 A Ripoll, sopar solidari organitzat per l’Associació Som-hi, a l’Aula 

Hostaleria del Ripollès. 
14/11/10 A Sant Joan de les Abadesses, reunió preparatòria de la propera trobada 

sardanista comarcal. 
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15/11/10 Al Consell Comarcal, presentació de l’estudi informatiu de la via verda 
entre Sant Joan de les Abadesses i Setcases. 

 
El Ple en queda assabentat. 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE LA GESTIÓ 
 
NÚM. 3. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE SUPLEMENT I CON CESSIÓ 
DE CRÈDIT EXTRAORDINARI EN EL PRESSUPOST DEL CONSEL L 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A L’ANY 2010 FINANÇAT 
MITJANÇANT ROMANENT DE TRESORERIA 
 
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 mitjançant el romanent de lliure disposició resultant del pressupost de 2009, 
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 del 
secretari. 
 
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 
Entitats Locals) i, també‚ als Serveis Territorials del Departament de Governació i 
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, a l'efecte legal oportú. 
 

A N N E X   A  L'ACORD SOBRE EL SUPLEMENT I CONCESSIÓ DE CRÈDIT 
EXTRAORDINARI EN EL PRESSUPOST DEL CONSELL COMARCAL  DEL 

RIPOLLÈS FINANÇAT MITJANÇANT ROMANENT DE TRESORERIA  

 
A) Quantitat utilitzada amb càrrec al romanent de tresoreria disponible: 325,121,55 € 
B) Suplements i concessions de crèdits extraordinaris que s'acorden: 
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APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA CONCEPTE 

CONSIG. 
ACTUAL ALTA CONSIG. 

FINAL 

2010.01.011.31000 Interesssos préstecs a llarg termini 10.000,00 3.000,00 13.000,00 
2010.01.151.23120 Locomoció del personal no directiu 300,00 500,00 800,00 
2010.01.152.22706 Estudis i treballs tècnics*C. 

Comarcal Garrotxa 
0,00 22.000,00 22.000,00 

2010.01.332.6250210 Mobiliari arxiu comarcal 2.500,00 608,65 3.108,65 
2010.01.450.15000 Productivitat 5.200,00 800,00 6.000,00 
2010.01.454.6090210 PUOSC * Cobert. Puigcercós * 

aportació CCR 
0,00 10.250,00 10.250,00 

2010.01.454.6090310 PUOSC * Senyal. "El Pas" * 
aportació CCR 

0,00 2.500,00 2.500,00 

2010.01.493.23020 Dietes del personal no directiu 200,00 300,00 500,00 
2010.01.493.23120 Locomoció del personal no directiu 500,00 1.500,00 2.000,00 
2010.01.912.22601 Atencions protocol· làries i 

representatives 
7.000,00 1.000,00 8.000,00 

2010.01.920.16209 Altres despeses socials 0,00 4.800,00 4.800,00 
2010.01.920.22502 Tributs d'ens locals 12.000,00 5.000,00 17.000,00 
2010.01.920.22602 Publicitat i propaganda 18.000,00 4.000,00 22.000,00 
2010.01.920.22603 Publicacions en diaris oficials 2.000,00 1.500,00 3.500,00 
2010.01.920.22604 Jurídics i contenciosos 15.000,00 15.000,00 30.000,00 
2010.01.920.23020 Dietes del personal no directiu 1.500,00 500,00 2.000,00 
2010.01.920.23120 Locomoció del personal no directiu 4.000,00 2.000,00 6.000,00 
2010.01.920.6250310 Adquisició mobiliari  0,00 6.000,00 6.000,00 
2010.01.920.6250410 Adquisició destructora paper 0,00 1.300,00 1.300,00 
2010.01.924.48914 Altres subvencions 15.500,00 7.500,00 23.000,00 
2010.01.931.31100 Desp. financeres de formalitz., 

modif. i canc. 
100,00 1.000,00 1.100,00 

2010.01.942.46208 Aj. S. Pau Segúries, subv. Catàleg 
masies 

0,00 2.250,00 2.250,00 

2010.02.943.46708 Aportació Consorci Benestar 
Social Ripollès 

0,00 35.000,00 35.000,00 

2010.03.162.22724 Treballs realitzats per altres 
empreses * RSU  

1.595.271,33 57.000,00 1.652.271,33 

2010.03.162.22725 Treballs realitzats per altres 
empreses * serv. runes  

2.000,00 2.000,00 4.000,00 

2010.03.170.22706 Estudis i treballs tècnics * 
auditories medi ambient  

2.000,00 5.000,00 7.000,00 

2010.03.170.23020 Dietes del personal no directiu 0,00 150,00 150,00 
2010.03.170.23120 Locomoció del personal no directiu 0,00 1.000,00 1.000,00 
2010.03.241.23020 Dietes del personal no directiu 0,00 100,00 100,00 
2010.03.241.23120 Locomoció del personal no directiu 0,00 1.000,00 1.000,00 
2010.03.942.46207 Ajuntaments comarca * ajuts 

anàlisi aigües            
0,00 4.000,00 4.000,00 

2010.04.241.23020 Dietes del personal no directiu 0,00 100,00 100,00 
2010.04.241.23120 Locomoció del personal no directiu 0,00 1.000,00 1.000,00 
2010.04.324.14300 Retribucions altre personal * 

Indem. Esc. Música 
175.042,41 3.198,28 178.240,69 

2010.04.324.21500 Rep. manten. i conserv. Mobiliari 
Escola Música 

900,00 2.000,00 2.900,00 

2010.04.324.23120 Locomoció del personal no directiu 5.200,00 1.500,00 6.700,00 
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APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA CONCEPTE 

CONSIG. 
ACTUAL ALTA CONSIG. 

FINAL 
2010.04.324.46203 Aportació Ajuntament Ripoll * ajut 

UEC 
4.500,00 4.500,00 9.000,00 

2010.04.324.46205 Ajuntaments * educació viària 0,00 2.500,00 2.500,00 
2010.04.324.48915 Ajut serveis UNED 0,00 500,00 500,00 
2010.04.324.48916 Universitat Girona * premis 

treballs recerca 
0,00 700,00 700,00 

2010.04.324.6250010 Mobiliari i útils Escola Comarcal 
Música 

0,00 2.500,00 2.500,00 

2010.04.337.22734 Adquisició carnets * Joventut 0,00 1.000,00 1.000,00 
2010.04.341.23020 Dietes del personal no directiu 1.000,00 200,00 1.200,00 
2010.04.341.23120 Locomoció del personal no directiu 1.500,00 1.000,00 2.500,00 
2010.04.459.22733 UVIC * conveni estudi millores 

infraest. Ferrov. 
0,00 4.764,62 4.764,62 

2010.04.942.46206 Ajuntament Planoles * jornada 
sardanista 

0,00 1.100,00 1.100,00 

2010.05.943.46707 Aportació Extraordinària a 
Consorci RD 

0,00 91.488,34 91.488,34 

2010.05.943.76700 Aportació Extraordinària a 
Consorci RD 

0,00 8.511,66 8.511,66 

 T O T A L S ………………. 1.881.213,74 325.121,55 2.206.335,29 

 
El president explica les partides de la modificació del pressupost detallades a l’annex, 
en particular l’aportació de 98.000 € a Ripollès Desenvolupament. Explica que 
existeixen unes línies específiques d’ajuts per a comarques amb dificultats 
econòmiques. Una part està finançada pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), 
però la resta no i l’assumeix Ripollès Desenvolupament a través del Consell Comarcal 
del Ripollès. 
 
Intervé el Sr. Rovira i comenta que el grup de CiU agraeix el detall de les explicacions, 
però afegeix que, d’acord amb la línia establerta i donat que no han pogut participar en 
el procés d’elaboració del pressupost, s’abstindran en la votació. Estan d’acord amb 
determinades partides, com la de l’UEC, que troben positiva; en canvi d’altres les 
troben excessives, com determinades aportacions a empreses. 
 
Sotmesa la proposta a votació, dóna el resultat següent: 11 vots a favor i 7 abstencions 
del grup comarcal de CiU. 
 
Per tant, la proposta queda aprovada per majoria simple. 
 
 
NÚM. 4. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT D’ANUL·LACIÓ DE DR ETS I 
OBLIGACIONS D’EXERCICIS TANCATS 
 
Vista la Resolució de la Gerència de data 4 de novembre de 2010 i l’informe de la 
Intervenció de fons del Consell que consten a l’expedient; 
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Atès que en ambdós documents es proposa l’anul· lació de diferents drets i obligacions 
d’exercicis tancats com a conseqüència de rescissions de contractes, d’haver-se 
detectat errors materials, aritmètics i de fet, i també per la necessitat de depurar, tot i el 
temps transcorregut, aquells drets reconeguts i obligacions pendents de pagar que, per 
diferents circumstàncies, encara consten com a pendents, 
 
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: 
 
Únic. Anul·lar, dels diferents estats comptables, els drets pendents de cobrar 
d’exercicis tancats que consten degudament detallats en l’expedient tramitat a l’efecte i 
que s’annexionen al present acord. 
 
 

ANNEX A L’ACORD D’ANUL·LACIÓ DE DRETS I OBLIGACIONS  D’EXERCICIS TANCATS  
 
���� INGRESSOS 
 

APLICACIÓ 
PRESSUPOST 

NÚMERO 
OPERACIÓ  

C R E D I T O R CONCEPTE IMPORT CAUSA 
ANUL·LACIÓ 

2002.22.31200 2003004209 Najib El Mahamdi 
Rebuts impagats menjador 01-02 
(Mohamed/Amal) 

24,60 
Incobrable per 
insolvència 

2003.22.31200 2003008782 
Elisabeth Martínez 
Burkhardt 

Liquidació definitiva menjador escolar 02-03 
(Lara Sacristán) 

121,60 
Incobrable per 
insolvència 

2004.04.31200 2004001469 Matias Mangas Cot Isaac Mangas.Rebut menjador desembre 2003 111,42 
Incobrable per 
insolvència 

2004.04.31200 2004001470 Matias Mangas Cot Noelia Mangas.Rebut menjador desembre 2003 126,00 
Incobrable per 
insolvència 

2004.04.31200 2004001471 Matias Mangas Cot Isaac Mangas. Rebut menjador gener 88,74 
Incobrable per 
insolvència 

2004.04.31200 2004001472 Matias Mangas Cot Noelia Mangas. Rebut menjador gener 88,74 
Incobrable per 
insolvència 

2004.04.31200 2004001473 Matias Mangas Cot Isaac Mangas. Rebut menjador febrer 88,74 
Incobrable per 
insolvència 

2004.04.31200 2004001474 Matias Mangas Cot Noelia Mangas. Rebut menjador febrer 88,74 
Incobrable per 
insolvència 

2004.04.31200 2004001909 Matias Mangas Cot Gmns. Mangas. Rebuts menjador març 177,48 
Incobrable per 
insolvència 

2004.04.31200 2004002699 Matias Mangas Cot Gmns. Mangas. Rebuts menjador novembre 126,00 
Incobrable per 
insolvència 

2004.04.31200 2004003332 Sheila Artigas Cabrera Servei menjador escolar maig 17,09 
Incobrable per 
insolvència 

2004.04.31200 2004003820 Matias Mangas Cot Gmns. Mangas. Rebuts menjador juny 177,48 
Incobrable per 
insolvència 

2004.04.31200 2004005858 Matias Mangas Cot Gmns. Mangas. Rebuts menjador setembre 150,00 
Incobrable per 
insolvència 

2004.04.31200 2004006421 Matias Mangas Cot Gmns. Mangas. Rebuts menjador octubre 150,00 
Incobrable per 
insolvència 

2004.04.31200 2004007087 Matias Mangas Cot Gmns. Mangas. Rebuts menjador novembre 150,00 
Incobrable per 
insolvència 

2004.04.31200 2004007887 Matias Mangas Cot Gmns. Mangas. Rebuts menjador desembre 150,00 
Incobrable per 
insolvència 

2005.04.31200 2005000601 Matias Mangas Cot Gmns. Mangas. Rebuts menjador gener 150,00 
Incobrable per 
insolvència 

2005.04.31200 2005001450 Matias Mangas Cot Gmns. Mangas. Rebuts menjador febrer 150,00 
Incobrable per 
insolvència 

2006.04.31200 2006011075 Ma Carmen Sánchez Ortiz Jordi Margair, rebut menjador gener 2006 17,90 
Incobrable per 
insolvència 
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APLICACIÓ 
PRESSUPOST 

NÚMERO 
OPERACIÓ  

C R E D I T O R CONCEPTE IMPORT CAUSA 
ANUL·LACIÓ 

2006.04.31200 2006011083 Ma Carmen Sánchez Ortiz Jordi Margair, rebut menjador febrer 2006 17,90 
Incobrable per 
insolvència 

2006.04.31200 2006011114 Ma Carmen Sánchez Ortiz Jordi Margair, rebut menjador març 2006 17,90 
Incobrable per 
insolvència 

2006.04.31200 2006011118 Ma Carmen Sánchez Ortiz Jordi Margair, rebut menjador abril 2006 17,90 
Incobrable per 
insolvència 

2006.04.31200 2006011130 Ma Carmen Sánchez Ortiz Jordi Margair, rebut menjador maig 2006 17,90 
Incobrable per 
insolvència 

2006.04.31200 2006011148 Ma Carmen Sánchez Ortiz Jordi Margair, rebut menjador juny 2006 17,90 
Incobrable per 
insolvència 

2008.02.45002 2008002143 
Institut Català de 
l’Acolliment i de 
l’Adopció 

Estudi complert família López – Cervilla 1.018,40 Error import 

2009.04.31200 2009009988 Paula Andrei Rebut menjador novembre 2009 47,50 
Decret de 
presidència 

2009.04.31200 2009010018 Paula Andrei Rebut menjador desembre 2009 47,50 
Decret de 
presidència 

2009.04.31900 2009009791 
Escola Comarcal de 
Música 

Liquidació Escola Música Desembre 144,00 No assistència 

TOTAL DE DRETS RECONEGUTS D’EXERCICIS ANTERIORS QUE  S’ANUL·LEN................................  3.501,43  

 
El president comenta que aquest és un punt de tràmit que s’aprova cada any i que 
consisteix en anul· lar aquells crèdits que és pràcticament impossible cobrar, que es 
declaren insolvents. La proposta pretén ajustar la comptabilitat a la realitat. 
Fonamentalment fan referència a deutes del menjador escolar i afegeix que veuen amb 
preocupació com aquests darrers 2 anys s’han incrementat els impagats. 
 
 
NÚM. 5. COMPROMÍS DE DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS  
 
Antecedents de fet: 
 
En data 31 de desembre de 2010 finalitza la vigència inicial i les possibles pròrrogues 
del contracte de concessió de la gestió del servei públic de transport a la demanda, en 
reforç de la línia regular Ribes-Ripoll. 
 
El preu que ha de servir de base pel nou contracte de concessió de la gestió del servei 
públic de transport a la demanda, en reforç de la línia regular Ribes-Ripoll, és de 
82.800 €/any, IVA exclòs, més 6.624 € corresponent al 8% d’IVA i que resulta un 
import total de 89.424 €/any, IVA inclòs. La vigència prevista pel nou contracte és de 
dos anys, prorrogables per dos anys més. 
 
Així mateix, en data 31 de gener de 2011, finalitza la vigència inicial i la pròrroga del 
contracte del servei de neteja de l’edifici del Consell Comarcal del Ripollès i del 
Laboratori d’Aigües Comarcal. 
 
El preu que ha de servir de base pel nou contracte de serveis per a la neteja de l’edifici 
del Consell Comarcal del Ripollès i del Laboratori d’Aigües Comarcal és de 27.182,63 
euros/any, més 4.892,87 € corresponent al 18 % d’IVA, i que resulta un import total de 
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32.075,50 €/any (TRENTA-DOS MIL SETANTA-CINC EUROS AMB 
CINQUANTA CÈNTIMS), IVA inclòs. La vigència prevista pel nou contracte de 
serveis és d’un any –a comptar a partir de l’1 de febrer de 2011–, prorrogable per un 
any més. 
 
Es tracta de dos contractes que finalitzen la seva vigència amb caràcter immediat i que, 
atès que tenen per objecte la prestació d’uns serveis que són indispensables per aquesta 
corporació, que s’han de prestar de manera ininterrompuda i la llarga durada dels 
procediments de contractació pública, caldria iniciar l’expedient de contractació durant 
l’exercici en curs, malgrat que actualment aquestes noves contractacions no estan 
dotades pressupostàriament. 
 
Fonaments de Dret: 
 
De conformitat amb allò que disposa l’article 93.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 
de contractes del sector públic, l’expedient de contractació ha d’incorporar el certificat 
d’existència de crèdit o el document que el substitueixi legalment. 
 
L’article 94.2 d’aquesta Llei estableix que els expedients de contractació es poden 
ultimar fins i tot amb l’adjudicació i formalització del contracte corresponent, encara 
que la seva execució, tant si s’efectua en una anualitat com en diverses, s’hagi d’iniciar 
en l’exercici següent. A aquests efectes es poden comprometre crèdits amb les 
limitacions que es determinin en les normes pressupostàries de les diferents 
administracions públiques subjectes a aquesta llei. 
 
Vist el contingut dels apartats e) i n) de l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, pel que fa a les competències del Ple. 
 
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.- Adquirir el compromís de què el pressupost a aprovar per a l’exercici 2011 
preveurà la dotació econòmica per fer front a la contractació del servei públic de 
transport a la demanda, en reforç de la línia regular Ribes-Ripoll i del servei de neteja 
de l’edifici del Consell Comarcal del Ripollès i del Laboratori d’Aigües Comarcal, 
pels imports i pels terminis que es detallen a la part expositiva d’aquest acord. 
 
Segon.- Donar compte a la Intervenció de l’adopció d’aquest acord, als efectes 
oportuns. 
 
El president explica que són dos serveis dels quals caldria iniciar la contractació ara 
perquè entrin en funcionament l’any següent, per tal que no s’aturin els serveis. 
 
 
NÚM. 6. MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE LA 
CORPORACIÓ I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 
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El Ple del Consell Comarcal, en la sessió ordinària duta a terme el dia 1 de desembre 
de 2009, va aprovar el pressupost, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball 
d’aquest ens. 
 
La plantilla de personal i relació de llocs de treball fou publicada en el BOP núm. 250, 
de 31 de desembre de 2009 i en el DOGC núm. 5552, de 25 de gener de 2010.  
 
La plantilla de personal i la relació de llocs de treball van ser modificats per acord 
plenari de data 19 de gener de 2010, el qual fou publicat en el BOP núm. 24, de 5 de 
febrer de 2010 i en el DOGC núm. 5562, de 8 de febrer de 2010. 
 
Vista la necessitat urgent de modificar novament la plantilla de personal vigent i la 
corresponent relació de llocs de treball, en el sentit de transformar dues places de 
personal laboral en personal funcionari, per tal de respondre a la millora dels serveis 
que presta aquesta corporació en l’àmbit de la inspecció de les instal· lacions i activitats 
relacionades amb l’abocament de les aigües residuals i en l’àmbit dels serveis de 
menjador i transport escolar. 
 
Atès que dites modificacions no comporten un increment retributiu. 
 
Vist que no es pot demorar la transformació d’aquestes dues places de personal laboral 
en funcionari, sens perjudici d’incomplir el que estableix la normativa vigent pel que 
fa a la necessitat de què determinades funcions públiques es realitzin per personal 
funcionari, tal i com preveu l’article 33 del Decret 214/90, de 30 de juliol pel qual 
s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals. 
 
Vist el que preveu l’article 126 de Reial decret legislatiu 781/1986 de 18 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local 
i,  en el mateix sentit, els articles 27 i 28 del Decret 214/90, de 30 de juliol pel qual 
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 
 
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. MODIFICAR la plantilla de personal i la relació de llocs de treball vigent, en 
el sentit de transformar dues places de personal laboral en personal funcionari, segons 
el detall següent: 
 

Plantilla i relació de llocs de treball 
actual  

Plantilla i relació de llocs de treball 
modificada 

Personal laboral: Plaça auxiliar 
administratiu, escala administració 
general, Grup C, subgrup C2. Lloc de 
treball 34 L de la relació de llocs de 
treball. 

Personal funcionari: Plaça auxiliar 
administratiu, escala administració general, 
Grup C subgrup C2. Lloc de treball 76 F de 
la relació de llocs de treball. 



 11 

Plantilla i relació de llocs de treball 
actual  

Plantilla i relació de llocs de treball 
modificada 

Personal laboral: Plaça d’administratiu, 
escala administració general, Grup C, 
subgrup C1. Lloc de treball 71L de la 
relació de llocs de treball 

Personal funcionari: Plaça d’administratiu, 
escala administració general, Grup C, 
subgrup C1. Lloc de treball 77 F, de la 
relació de llocs de treball 

 
Segon. AMORTITZAR les places de personal laboral esmentades a l’apartat primer 
d’aquest acord, amb efectes d’1 de gener de 2011. 
 
Tercer.  PUBLICAR la modificació de la plantilla de personal i de la relació de llocs 
de treball aprovada en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya,  i exposar-lo al públic per un termini de vint dies, a comptar 
des de la darrera publicació al BOP o al DOGC. En cas que no es produeixin 
al· legacions en el període d’exposició pública l’acord esdevindrà definitiu. 
 
Quart. COMUNICAR aquest acord a l’Administració de l’Estat i al Departament de 
Governació de la Generalitat de Catalunya. 
 
El president explica que es proposa convertir dues places laborals en funcionaris. 
Són dues places que presten serveis d’inspecció: educació (transports i menjador) i 
medi ambient (inspecció d’aigües residuals). 
Es tracta de dues places ocupades interinament i que, en el futur, s’haurà  de convocar 
la provisió d’aquestes places d’acord amb la legalitat. 
 
 
NÚM. 7. APROVACIÓ DE L’ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ D E LES 
COMPETÈNCIES DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ  I RECAPTACIÓ DE  MULTES 
DE TRÀNSIT I SANCIONS ADMINISTRATIVES ACORDADA PER 
L’AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL 
 
El Ple del Consell Comarcal del Ripollès en la sessió de data 19 de gener de 2010, va 
acceptar la renovació de la delegació a favor del Consell Comarcal, de les facultats de 
gestió, liquidació i recaptació dels tributs municipals i altres ingressos de dret públic, 
que li formulin els municipis de la comarca, d’acord amb el contingut del “Conveni de 
delegació de competències de gestió, liquidació i recaptació de tributs locals” i els seus 
annexos, que formen part integrant d’aquell acord i que s’aprovaven en la seva 
totalitat. També es va acordar estendre la renovació de la delegació d’aquestes 
competències al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès, en tant que entitat 
pública creada a l’efecte, pels Consells Comarcals de la Cerdanya i del Ripollès. 
 
L’apartat II d’aquest conveni disposa que l’abast de la delegació es concreta en els 
tributs i ingressos de dret públic municipals que es relacionen a l’annex del mateix i 
que aquesta relació podrà ser ampliada o reduïda, si s’adopta el pertinent acord per 
l’òrgan de govern municipal, competent a l’efecte, el qual haurà de ser degudament 
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notificat al Consell Comarcal del Ripollès i al Consorci Servei de Recaptació 
Cerdanya - Ripollès i acceptada per aquests ens. 
 
La Junta de Govern del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès, en la 
sessió de data 4 de juny de 2010 va aprovar l’acceptació de la delegació de 
competències en matèria de gestió, liquidació i recaptació de tributs municipals i altres 
ingressos de dret públic. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Campdevànol en la sessió de data 24 de setembre de 2010, 
ha acordat delegar al Consell Comarcal del Ripollès i al Consorci Servei de Recaptació 
Cerdanya - Ripollès, la facultat de gestió, liquidació i recaptació de les multes 
imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre Trànsit, 
circulació de vehicles de motor i seguretat viària, així com les sancions 
administratives, de conformitat amb allò que disposa l’article 7 del RDL 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.  
 
A l’empara d’allò que disposen l’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora 
de les bases del règim local, en concordança amb l’article 9.4 del Decret legislatiu 
2/2003, de 29 d’abril, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya; l’article 7 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 42 del DL 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de 
Catalunya,  
 
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. Acceptar la delegació acordada per l’Ajuntament de Campdevànol, de les 
facultats de gestió, liquidació i recaptació de les multes imposades per accions o 
omissions contràries  als preceptes de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles de 
motor i seguretat viària, així com de les sancions administratives. Aquesta delegació 
s’incorpora a l’annex del “Conveni de delegació de competències de gestió, liquidació 
i recaptació de tributs locals” subscrit amb l’Ajuntament de Campdevànol. 
 
Segon. Estendre la delegació de competències prevista a l’apartat Primer, al “Consorci 
Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès”, en tant que entitat pública creada a 
l’efecte, pels Consells Comarcals de la Cerdanya i del Ripollès. 
 
Tercer. Publicar l’acceptació de la delegació formulada per l’Ajuntament de 
Campdevànol, d’acord amb allò que determina la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i 
l’article 7.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
 
Quart. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, el president perquè, en 
nom i representació d’aquesta corporació, pugui signar tots aquells documents que 
siguin necessaris per dur a terme els presents acords.  
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Cinquè. Comunicar aquest acord al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya – 
Ripollès i a l’Ajuntament de Campdevànol, als efectes oportuns. 
 
El president comenta que en la darrera sessió plenària es va aprovar la delegació en 
aquesta matèria de l’Ajuntament de Ripoll. 
 
A través d’aquesta proposta s’accepta aquesta competència de l’Ajuntament de 
Campdevànol, que s’executarà a través del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-
Ripollès. 
 
 
NÚM. 8. APROVACIÓ DE L’ACCEPTACIÓ DE LES COMPETÈNCI ES DE 
GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ DE MULTES DE TRÀNSI T I 
SANCIONS ADMINISTRATIVES ACORDADA PER L’AJUNTAMENT DE 
SANT JOAN DE LES ABADESSES 
 
El Ple del Consell Comarcal del Ripollès en la seva sessió de data 19 de gener de 
2010, va acceptar la renovació de la delegació a favor del Consell Comarcal, de les 
facultats de gestió, liquidació i recaptació dels tributs municipals i altres ingressos de 
dret públic, que li formulin els municipis de la comarca, d’acord amb el contingut del 
“Conveni de delegació de competències de gestió, liquidació i recaptació de tributs 
locals” i els seus annexos, que formen part integrant d’aquell acord i que s’aprovaven 
en la seva totalitat. També es va acordar estendre la renovació de la delegació 
d’aquestes competències al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès, en tant 
que entitat pública creada a l’efecte, pels Consells Comarcals de la Cerdanya i del 
Ripollès. 
 
L’apartat II d’aquest conveni disposa que l’abast de la delegació es concreta en els 
tributs i ingressos de dret públic municipals que es relacionen a l’annex del mateix i 
que aquesta relació podrà ser ampliada o reduïda, si s’adopta el pertinent acord per 
l’òrgan de govern municipal, competent a l’efecte, el qual haurà de ser degudament 
notificat al Consell Comarcal del Ripollès i al Consorci Servei de Recaptació 
Cerdanya - Ripollès i acceptada per aquests ens. 
 
La Junta de Govern del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès, en la seva 
sessió de data 4 de juny de 2010 va aprovar l’acceptació de la delegació de 
competències en matèria de gestió, liquidació i recaptació de tributs municipals i altres 
ingressos de dret públic. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, en la seva sessió de data 30 de 
juliol de 2010, notificat en data 14 d’octubre de 2010, ha acordat delegar al Consell 
Comarcal del Ripollès i al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès, la 
facultat de gestió, liquidació i recaptació de les multes imposades per accions o 
omissions contràries als preceptes de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles de 
motor i seguretat viària, així com les sancions administratives, de conformitat amb allò 
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que disposa l’article 7 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals.  
 
A l’empara d’allò que disposen l’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora 
de les bases del règim local, en concordança amb l’article 9.4 del Decret legislatiu 
2/2003, de 29 d’abril, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya; l’article 7 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 42 del DL 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de 
Catalunya,  
 
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. Acceptar la delegació acordada per l’Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses, de les facultats de gestió, liquidació i recaptació de les multes imposades 
per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre Trànsit, circulació de 
vehicles de motor i seguretat viària, així com de les sancions administratives. Aquesta 
delegació s’incorpora a l’annex del “Conveni de delegació de competències de gestió, 
liquidació i recaptació de tributs locals” subscrit amb l’Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses. 
 
Segon. Estendre la delegació de competències prevista a l’apartat Primer, al Consorci 
Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès, en tant que entitat pública creada a l’efecte, 
pels Consells Comarcals de la Cerdanya i del Ripollès. 
 
Tercer. Publicar l’acceptació de la delegació formulada per l’Ajuntament de Sant Joan 
de les Abadesses, d’acord amb allò que determina la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
i l’article 7.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
 
Quart. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, el president perquè, en 
nom i representació d’aquesta corporació, pugui signar tots aquells documents que 
siguin necessaris per dur a terme els presents acords.  
 
Cinquè. Comunicar aquest acord al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès 
i a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, als efectes oportuns.   
 
 
NÚM. 9. RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT 
CONTRA L’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LA RUTA 20 BRUGU ERA–
RIBES, DEL PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ, DEL CONTRACTE DE SERVEI PÚBLIC DEL 
TRANSPORT ESCOLAR A CENTRES D’ENSENYAMENT OBLIGATOR I 
DEL RIPOLLÈS 
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Antecedents de fet: 
 
El Consell de Govern del Consell Comarcal del Ripollès, en la seva sessió de data 5 
d’octubre de 2010 va adjudicar definitivament 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 definitivament a l’empresa Transport 
de Viatgers Coll, SL. 
 
En data 19 d’octubre de 2010, l’empresa Transports Mir, SA. ha interposat recurs de 
reposició contra l’adjudicació definitiva 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. 
Fonamenten el recurs en allò que disposa la clàusula 11.2 del Plec de clàusules de la 
contractació i en entendre que no s’havia d’haver procedit a l’adjudicació definitiva 
sense disposar de la corresponent autorització de la Direcció General de Transport 
Terrestre. 
 
En data 29 d’octubre de 2010 va interposar així mateix els corresponents recursos de 
reposició contra l’Acord del Consell de Govern de data 19 d’octubre de 2010, pel qual 
es van aprovar les rectificacions dels errors materials detectats al primer paràgraf de la 
part expositiva i l’apartat Primer de la part dispositiva de l’acord adoptat pel Consell 
de Govern de data 7 de setembre de 2010 i al primer paràgraf de la part expositiva i 
l’apartat Primer de la part dispositiva de l’acord adoptat pel Consell de Govern de data 
5 d’octubre de 2010, reiterant el seu dret de tempteig de nou. 
 
En data 19 d‘octubre de 2010 l’empresa Transports Mir, SA. va interposar així mateix 
recurs de reposició contra l’Acord del Ple de data 21 de setembre de 2010, pel qual es 
desestimava el previ recurs de reposició interposat contra l’adjudicació provisional.  
 
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. 
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Transports Mir, SA. fonamenta els seus recursos 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 
definitiva 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, 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 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.-  Pel que fa a l’anomenat recurs de reposició interposat en data 19 d‘octubre de 
2010, contra l’Acord del Ple de data 21 de setembre de 2010, pel qual es desestimava 
el previ recurs de reposició interposat contra l’adjudicació provisional, no es té en 
consideració, atès que contra la resolució d’un recurs de reposició només hi cap la via 
contenciosa administrativa, de conformitat amb allò que disposa l’article 117.3 de la 
Llei 30/1992. 
 
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. Desestimar el recurs de reposició interposat per Transports Mir, SA. contra els 
Acords adoptats pel Consell de Govern de dates 5 d’octubre  i 19 d’octubre de 2010, 
pel qual es va adjudicar definitivament a l’empresa 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 i es va aprovar l’esmena d’un error de fet, 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. 
 
 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 
NÚM.10. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
Es dóna compte dels Decrets dictats per la Presidència que es detallen a continuació: 
 
Decret de 30.06.10: Atorgar una gratificació extraordinària al treballador del CCR, 

CSG, amb motiu de l’organització i preparació de la festa de la 
comarca. 

Decret de 15.07.10: Contractar els treballadors JFM, JMCC i GMC, en règim 
laboral temporal, en la modalitat de contracte de durada 
determinada d’interès social o foment de l’ocupació agrària, 
per la realització del servei d’interès general i social 
“Digitalització dels documents conservats a l’Arxiu Comarcal 
del Ripollès”, amb una jornada del 70%, amb efectes de data 
15 de juliol de 2010 i pel termini de 6 mesos. 

Decret de 30.07.10: Atorgar un incentiu de productivitat a la treballadora de 
l’Escola Comarcal de Música, VK, per col· laborar en el recital 
amb motiu de la inauguració de l’edifici del Palmàs, de Sant 
Joan de les Abadesses. 

Decret de 01.09.10: Contractar amb caràcter d’urgència FM, en règim laboral 
temporal, com a professor de contrabaix de l’Escola Comarcal 
de Música, amb un jornada de 6 hores setmanals, en la 
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modalitat contractual d’obra o servei determinat pel curs 
escolar 2010-2011. 

Decret de 01.09.10: Aprovar definitivament la llista d’aspirants admesos i 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 01.09.10: Contractar el treballadors ECR, VGA i NFP, en règim laboral 
temporal, en la modalitat de contracte de durada determinada 
d’interès social o foment de l’ocupació agrària, per la 
realització del servei d’interès general i social “Digitalització 
dels documents conservats a l’Arxiu Comarcal del Ripollès”, 
amb una jornada del 70%, amb efectes de data 1 de setembre 
de 2010 i pel termini de 6 mesos. 

Decret de 01.09.10: Contractar amb caràcter d’urgència, en règim laboral temporal, 
al personal de l’Escola Comarcal de Música, en la modalitat 
contractual d’obra o servei determinat amb efectes de data 1 de 
setembre de 2010 i fins la finalització del curs escolar 2010-
2011. 

Decret de 01.09.10: Aprovar un canvi d’actuació del PUOSC 2011 per poder dur a 
terme l’obra de reforma de l’edifici del Centre formatiu del 
Ripollès. 

Decret de 01.09.10: Aprovar la realització de dues actuacions del PUOSC 2011: 
Senyalització el Camí, zona Ripollès i Pavimentació i millora 
del camí del cobert de Puigcercós, tram les Llosses. 

Decret de 01.09.10: Aprovar un canvi de dues actuacions previstes al PUOSC 2012 
per poder dur a terme l’actuació “Infraestructura de fibra òptica 
al Ripollès”. 

Decret de 13.09.10: Nomenar el Sr. Jordi Valldaura i Pous, enginyer tècnic d’obres 
públiques de la corporació, com a director facultatiu, director 
de l’execució de les obres i coordinador en matèria de seguretat 
i salut de les obres del Refugi d’animals del Ripollès, 3a. fase 

Decret de 17.09.10: Requerir a la presidenta de la SCCL Granja-Escola Can Masó,  
per tal que, en un termini no superior a tres mesos, esmeni les 
deficiències detectades en la documentació presentada en 
relació a la sol· licitud d’autorització de la casa de colònies ca la 
Santa, de Vilallonga de Ter. 

Decret de 17.09.10: Donar per acomplert el requeriment formulat a l’alberg de 
Joventut Cal Nuri perquè aportés documentació. 

Decret de 21.09.10: Aprovació del Pla de seguretat i salut de l’obra del Refugi 
d’animals del Ripollès, 3a. fase. 

Decret de 27.09.10: Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Setcases per a la 
redacció de l’informe tècnic de comunicació del projecte 
d’instal· lació d’un dipòsit fix de GLP enterrat i la xarxa de 
distribució d’un edifici plurifamiliar. 

Decret de 30.09.10: Atorgar una gratificació extraordinària a la treballadora del 
CCR, ARC, per la dedicació extraordinària per sobre de la seva 
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jornada habitual de treball pel fet de prestar suport a la 
Recepció del Consell durant les vacances de la persona adscrita 
a aquest servei. 

Decret de 30.09.10: Autoritzar la treballadora del CCR, SPC, funcionària 
d’Administració General, adscrita al lloc de treball 8F de la 
relació de llocs de treball, a la reducció d’un terç de la seva 
jornada laboral, amb efectes d’1 d’octubre de 2010. 

Decret de 30.09.10: Atorgar un incentiu de productivitat a la treballadora del CCR, 
NRS, per haver 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.  

Decret de 30.09.10: Atorgament i denegació d’ajuts individuals de menjador 
escolar per al curs 2010-2011. Fase 1a. 

Decret de 01.10.10: Modificar la jornada laboral de la treballadora de l’Escola 
Comarcal de Música, GSR, i fixar-la en 12 hores setmanals, 
amb efectes d’1 d’octubre de 2010 i fins acabar el curs 2010-
2011. 

Decret de 06.10.10: Contracte menor d’obra d’adequació de camins dins la xarxa 
Itinerànnia, amb el Consorci per a la Gestió i Protecció dels 
Espais d’Interès Natural, per un import de 30.000 euros, IVA 
inclòs. 

Decret de 07.08.10: Encarregar a l’empresa Berenguer Enginyers, SLP per tal que 
nomeni un tècnic de la seva empresa com a director facultatiu, 
director de l’execució de les obres i coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l’execució de les obres de millora en 
l’estabulació, exteriors i en la línia de vaquí, en un escorxador 
de bestiar, vaquí, oví i porcí. 

Decret de 08.10.10: Atorgar una subvenció de 500,00 € a l’Ajuntament de Sant 
Joan de les Abadesses, en concepte d’ajut en l’organització del 
Campionat de Catalunya de Futbol Sala-Special Olympics. 

Decret de 08.10.10: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 10 i última de l’obra inclosa al PUOSC 
2003 titulada “Obres d’urbanització de la colònia Estabanell, 
2a. fase”, de l’Ajuntament de Camprodon, per un valor de 
14.437,53 €. 

Decret de 08.10.10: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 10 i última de l’obra inclosa al PUOSC 
2006 titulada “Obres d’urbanització de la colònia Estabanell, 
2a. fase”, de l’Ajuntament de Camprodon, per un valor de 
15.418,94 €. 

Decret de 08.10.10: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 12 i última de l’obra inclosa al PUOSC 
2007 titulada “Escola bressol”, de l’Ajuntament de Ribes de 
Freser, per un valor de 7.280,50 €. 
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Decret de 08.10.10: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 9 de l’obra inclosa al PUOSC 2008 titulada 
“Reforma de la casa de la vila”, de l’Ajuntament de 
Camprodon, per un valor de 40.637,63 €. 

Decret de 08.10.10: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 10 de l’obra inclosa al PUOSC 2008 
titulada “Reforma de la casa de la vila”, de l’Ajuntament de 
Camprodon, per un valor de 58.504,65 €. 

Decret de 08.10.10: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 4 i última de l’obra inclosa al PUOSC 2008 
titulada “Urbanització dels carrers del Faig, Salarça i Avets”, 
de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries, per un valor de 
45.183,43 €. 

Decret de 08.10.10: Requerir a la titular de la casa de colònies Llar de Sant Pau per 
tal que en el termini de 10 dies acrediti la documentació que se 
li sol· licita. 

Decret de 08.10.10: Suspendre temporalment l’autorització de la casa de colònies 
Pare Artigas del municipi de Planoles per tal de dur a terme 
millores necessàries per adequar la instal· lació a la normativa 
vigent. 

Decret de 15.10.10: Incoar expedient sancionador a l’empresa Edible Casings, SL 
(EDICAS), SA, com a conseqüència de l’acta d’inspecció 
efectuada per delegació de l’ACA en data 11-12-09, per no 
complir tots els valors permesos pel Reglament regulador 
d’abocaments d’aigües residuals a la comarca. 

Decret de 19.10.10: Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra titulada Millora en 
l’estabulació, exterior i en la línia de vaquí, en un escorxador 
de bestiar, vaquí, oví i porcí. 

Decret de 19.10.10: Rescindir anticipadament la relació laboral amb la treballadora 
DRR, amb efectes de data 28 d’octubre de 2010, per manca de 
titulació acadèmica suficient. 

Decret de 27.10.10: Nomenar provisionalment com a funcionari interí, amb caràcter 
d’urgència, SAC, en la categoria d’arquitecte, del grup de 
classificació A1. 

Decret de 28.10.10: Contractar amb caràcter d’urgència ABA, en règim laboral 
temporal, com a professor de flauta travessera de l’Escola 
Comarcal de Música, amb una jornada de 12 hores setmanals, 
en la modalitat contractual d’obra o servei determinat per al 
curs escolar 2010-2011, amb efectes de data 28 d’octubre de 
2010. 

Decret de 29.10.10: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 2 i última de l’obra inclosa al PUOSC 2009 
titulada “Pavimentació de la carretera del Cortal”, de 
l’Ajuntament de Gombrèn, per un valor de 4.748,50 €. 

Decret de 02.11.10: Contractar amb caràcter d’urgència, SGL, en règim temporal, 
com a professora de llenguatge musical de l’Escola Comarcal 



 21 

de Música, amb una jornada de 20 hores setmanals, en la 
modalitat contractual d’obra o servei determinat pel curs 
escolar 2010-2011, amb efectes de data 2 de novembre 
d’enguany. 

Decret de 03.11.10: Contracte menor d’obres de manteniment i conservació de 
lleres públiques 2010, amb el Consorci per a la Gestió i 
Protecció dels Espais d’Interès Natural, per un import de 
25.763,75 €, IVA inclòs. 

Decret de 03.11.10: Nomenar el Sr. Joan Coromina i Casas, enginyer tècnic 
agrícola, com a director facultatiu, director de l’execució i 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de 
les obres de manteniment i conservació de lleres públiques 
2010.  

Decret de 04.11.10: Nomenar el Sr. Ferriol Hereu Fina, arquitecte municipal de 
l’Ajuntament de Ripoll, com a director facultatiu i director de 
l’execució de les obres de reforma de l’edifici del Centre 
Formatiu del Ripollès, i el Sr. Antoni Garcia Arrabal, arquitecte 
tècnic de l’Ajuntament de Ripoll, com a coordinador en matèria 
de seguretat i salut durant l’execució de l’obra esmentada. 

Decret de 04.11.10: Contracte menor de subministrament i instal· lació d’equip 
fancoil per millorar la instal· lació de calefacció de la biblioteca 
i la recepció de l’edifici del CCR, amb l’empresa Frank 
Instal· lacions, SL, per un import de 12.798,49 €, IVA inclòs. 

Decret de 04.11.10: Contracte menor d’obra per a la substitució dels vidres de 
l’Escola Comarcal de Música del Ripollès, amb l’empresa 
Camps i Sadurní, SA, per un import de 5.812,57 €, IVA inclòs. 

Decret de 05.11.10: Contractar amb caràcter d’urgència, DVL, com a AODL per 
portar a terme el projecte “Pla de professionalització del sector 
de l’hostaleria al Ripollès, per a l’any 2009-2010”, en règim 
laboral temporal i jornada a temps complet, amb contracte 
d’interinitat, amb efectes des d’inici del permís de maternitat de 
la persona adscrita a aquesta plaça i fins el 28 de desembre de 
2010. 

Decret de 08.11.10: Contracte menor d’obra de millora de la barana de l’Escola 
Comarcal de Música del Ripollès, amb l’empresa Camps i 
Sadurní, SA, per un import de 6.827,81 €, IVA inclòs. 

Decret de 10.11.10: Atorgament i denegació d’ajuts individuals de menjador 
escolar per al curs 2010-2011, Fase 2a. 

 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
NÚM. 11. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
 
Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen a 
continuació: 
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Resolució de 16.09.10: Atorgar a la rectoria de Sovelles, del municipi de les Llosses, 

un permís per a la utilització del servei de neteja de 
clavegueram i instal· lacions de sanejament. 

Resolució de 16.09.10: Atorgar a l’Hotel El Resguard dels Vents, del municipi de 
Ribes de Freser, un permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal· lacions de sanejament. 

Resolució de 16.09.10: Atorgar a la casa La Creu de can Palatí, del municipi de Ribes 
de Freser, un permís per a la utilització del servei de neteja de 
clavegueram i instal· lacions de sanejament. 

Resolució de 20.09.10: Atorgar a l’empresa Cremallera Vall de Núria, del municipi 
de Queralbs, un permís puntual d’abocament d’aigües 
residuals amb camió cisterna. 

Resolució de 20.09.10: Atorgar a l’empresa Gas Pirineu Ripollès, SL, de Ripoll, un 
permís puntual d’abocament d’aigües residuals amb camió 
cisterna. 

Resolució de 28.09.10: Requerir els adjudicataris del servei públic del transport 
escolar a centres d’ensenyament obligatori del Ripollès, 
perquè en un termini de 10 dies presentin la documentació 
que es detalla. 

Resolució de 28.09.10: Aprovar l’expedient 17/2010, de generació de crèdits per 
ingressos. 

Resolució de 28.09.10: Aprovar l’expedient 18/2010, de generació de crèdits per 
ingressos. 

Resolució d’11.10.10: Relació de subvencions atorgades durant el tercer trimestre de 
l’any 2010 

Resolució de 21.10.10: Atorgar a MCCP, del municipi de Gombrèn, un permís 
puntual d’abocament d’aigües residuals amb camió cisterna. 

Resolució de 25.10.10: Atorgar a l’empresa Pinsos Nutribó, SA, del municipi de Sant 
Joan de les Abadesses, un permís puntual d’abocament 
d’aigües residuals amb camió cisterna. 

Resolució de 25.10.10: Atorgar a l’empresa Gas Pirineu Ripollès, SL, del municipi de 
Ripoll, un permís puntual d’abocament d’aigües residuals 
amb camió cisterna. 

Resolució de 25.10.10: Atorgar al Mas la Font, del municipi de les Llosses, un permís 
puntual d’abocament d’aigües residuals amb camió cisterna. 

Resolució de 26.10.10: Atorgar a la comunitat de propietaris de la Plaça Melcior 
Vaquer, 6, del municipi de Campdevànol, un permís per a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram i instal· lacions 
de sanejament. 

Resolució de 02.11.10: Liquidació definitiva de les despeses de funcionament de 
l’Escola Comarcal de Música, corresponents al curs 2009-
2010. 

Resolució de 03.11.10: Aprovar l’expedient 20/2010, de generació de crèdits per 
ingressos. 

Resolució de 04.11.10: Proposar al plenari la ratificació i anul· lació dels drets 
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reconeguts pendents de cobrar d’exercicis tancats. 
Resolució de 05.11.10: Desestimar la sol· licitud presentada per JG, de fraccionar el 

deute per rebuts impagats del servei de menjador escolar de la 
seva filla, i denegar-li el fraccionament sol· licitat. 

Resolució de 08.11.10: Procedir a la devolució de l’import pagat de més d’uns rebuts 
de menjador escolar dels alumnes Y, H i HYA. 

Resolució de 08.11.10: Procedir a la devolució de l’import pagat de més d’uns rebuts 
de menjador escolar dels alumnes JJ i JCC. 

Resolució de 08.11.10: Atendre la reclamació presentada per JBA i procedir a la 
devolució de l’import cobrat indegudament d’uns rebuts de 
menjador escolar del seu fill. 

Resolució de 08.11.10: Notificar als pares/tutors de l’alumne AMG que han de 
satisfer l’import corresponent al servei de menjador escolar 
dels mesos de setembre i octubre de 2010. 

Resolució de 08.11.10: Notificar als pares/tutors de les alumnes C i AGM que han de 
satisfer l’import corresponent al servei de menjador escolar 
dels mesos de setembre i octubre de 2010. 

Resolució de 09.11.10: Notificar als representants legals dels alumnes relacionats que 
han de satisfer l’import corresponent per la utilització del 
servei de menjador escolar durant el mes d’octubre de 2010. 

Resolució de 10.11.10: Comunicar a Transport de Viatgers Coll, SL, que es dóna per 
complimentada la resolució del cap del Servei Territorial de 
Ports i Transports i que pot iniciar el servei de la Ruta 20 
Bruguera-Ribes a partir del 15 de novembre d’enguany. 

Resolució d’11.11.10: Notificar a Transports Mir, SA, les modificacions introduïdes 
en les Rutes 6 i 7 de transport a la demanda. 

Resolució d’11.11.10: Notificar als pares/tutors de l’alumna NGS que han de satisfer 
l’import corresponent al servei de menjador escolar dels 
mesos de setembre, octubre i novembre de 2010. 

 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
NÚM. 12. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE CONSELL DE GOVERN 
CORRESPONENTS A LES SESSIONS CELEBRADES ENTRE ELS DIES 7 DE 
SETEMBRE I 19 D’OCTUBRE DE 2010 
 
Es dóna compte de les actes de Consell de Govern números 16, 17, 18 i 19 de l’any 
2010, corresponents a les sessions ordinàries celebrades els dies 7 i 21 de setembre i 5 
i 19 d’octubre, respectivament. 
 
El Ple en queda assabentat. 
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NÚM. 13. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
No se’n presenten. 
 
 
NÚM. 14. PRECS I PREGUNTES  
 
El senyor Gerard Costa demana la paraula i comenta que a Sant Joan es diu que hi va 
haver una conferència de la qual el president del Consell va marxar-ne a mig fer, i 
voldria un aclariment per donar les explicacions oportunes a qui li demana. 
 
El president explica que es tractava d’una conferència organitzada dins el marc de 
“Terra de comtes i abats”. En un moment donat es va demanar al conferenciant que es 
pronunciés sobre una qüestió i, dins de la xerrada, a part que puguem considerar si 
s’ajustava o no al títol, es va fer un comentari contrari al president de la Generalitat 
actual, que varen interpretar com un acte de menyspreu, van entendre que no calia 
continuar escoltant i van marxar. Al seu entendre, és un fet al qual no cal donar major 
transcendència. 
 
El senyor Manel Palau intervé i diu que fa dies que va comentar que tenien un 
problema amb la recepció del senyal de TV, i veient que amb la intervenció del senyor 
Peñarroya s’ha solucionat, creu que és de justícia que se sàpiga i li agraeix la seva 
intervenció. 
 
 
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 


