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ACTA DEL PLE. SESSIÓ NÚMERO 06/2011 
 
 

Lloc:  Sala Gonçal Cutrina del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts, 20 de setembre de 2011 
Hora d’inici:  20:05 hores 
Hora d’acabament: 20:50 hores 
Règim de sessió: Ordinària 
 
Assistents: President: • Sr. Miquel Rovira i Comas 
   
 Vicepresidents: • Sra. M. Immaculada Constans i Ruiz  
  • Sr. Raimon Traver i Burniol 
  • Sr. Marc Prat i Arrey 
  • Sr. Xavier Cima i Ruiz 
   
 Consellers: • Sra. Montserrat Portabella i Darnés 
  • Sr. Josep Coma i Guitart 
  • Sr. Juan Bautista Cruz i Aznar 
  • Sr. Joan Bernadas i Rosell 
  • Sr. Jeroni Martí i Surroca 
  • Sr. Enric Pérez i Casas 
  • Sra. Núria López i Rodríguez, que 

s’incorpora al punt 10 
  • Sra. Montserrat Tallant i Descamps 
  • Sr. Joan Dordas i Riu 
  • Sr. Carlos Fernández i Amer, que 

s’incorpora al punt 6 
  • Sra. M. Teresa Jordà i Roura 
  • Sra. Maria Perramon i Mir 
  • Sr. Josep Tremps i Bosch, que 

s’incorpora al punt 11 
   
 Gerent: • Sr. Raül Morales i Vergés 
   
 Secretària accidental: • Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   
Excusa la seva absència: • Sra. M. Carme Freixa i Bosch 
 
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: 



 2 

 
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. Notificació de les convocatòries a les sessions dels òrgans col· legiats del Consell 

Comarcal del Ripollès per via telemàtica. 
4. Nomenament del representant del Consell Comarcal del Ripollès a diverses 

entitats. 
5. Nomenament dels alcaldes que formaran part de la Comissió Consultiva d’Accés 

Motoritzat al Medi Natural. 
6. Creació de la Junta de Protecció Civil Comarcal. 
7. Modificació de l’Ordenança per a la creació de fitxers de caràcter personal del 

Consell Comarcal del Ripollès. 
8. Ratificar el decret de Presidència de data 19-05-2011, relatiu a donar de baixa les 

obligacions que consten com a pendents de pagament en la comptabilitat del 
Consell Comarcal del Ripollès relatives al Consorci per a la Normalització 
Lingüística. 

9. Ratificar la resolució de Gerència de data 06-06-2011, relativa a anul· lar els drets 
reconeguts que consten com a pendents en la comptabilitat del Consell Comarcal 
del Ripollès. 

10. Ratificar l’acord de Consell de Govern de data 07-06-2011, relatiu a l’aprovació 
del Pla de polítiques de gènere del Ripollès 2011-2015. 

11. Reconeixement de compatibilitat per al desenvolupament d’activitats privades d’un 
funcionari. 

12. Reconeixement de compatibilitats per al desenvolupament d’activitats privades. 
13. Informe favorable sobre la compatibilitat  per al desenvolupament d’una altra 

activitat pública. 
14. Resolució dels recursos de reposició interposats contra els acords adoptats pel Ple 

de data 19 de juliol de 2011, expedients sancionadors 31/2011 al 42/2011: 
14.1 Resolució del recurs de reposició interposat contra l’acord adoptat pel Ple 

de data 19 de juliol de 2011 en relació als expedients sancionadors 31/2011 
i 32/2011. 

14.2 Resolució del recurs de reposició interposat contra l’acord adoptat pel Ple 
de data 19 de juliol de 2011 en relació als expedients sancionadors 33/2011 
i 34/2011. 

14.3 Resolució del recurs de reposició interposat contra l’acord adoptat pel Ple 
de data 19 de juliol de 2011 en relació a l’expedient sancionador 35/2011. 

14.4 Resolució del recurs de reposició interposat contra l’acord adoptat pel Ple 
de data 19 de juliol de 2011 en relació a l’expedient sancionador 36/2011. 

14.5 Resolució del recurs de reposició interposat contra l’acord adoptat pel Ple 
de data 19 de juliol de 2011 en relació als expedients sancionadors 37/2011 
i 38/2011. 
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14.6 Resolució del recurs de reposició interposat contra l’acord adoptat pel Ple 
de data 19 de juliol de 2011 en relació als expedients sancionadors 39/2011 
i 40/2011. 

14.7 Resolució del recurs de reposició interposat contra l’acord adoptat pel Ple 
de data 19 de juliol de 2011 en relació als expedients sancionadors 41/2011 
i 42/2011. 

15. Acord de suport a l’escola catalana. 
16. Acord per mostrar el malestar al Departament de Salut del procés de reorganització 

de les urgències a la comarca del Ripollès. 
 

Control de l’Acció de Govern 
17. Donar compte del nomenament dels membres de la Comissió Informativa i de 

Seguiment de la Gestió i de la Comissió Especial de Comptes. 
18. Donar compte dels decrets de Presidència. 
19. Donar compte de les resolucions de Gerència. 
20. Donar compte de les actes de Consell de Govern corresponents a les sessions 

celebrades entre els dies 17 de maig i 19 de juliol de 2011. 
 
21. Mocions d’urgència. 
22. Precs i preguntes. 
 
El president obre la sessió i es tracten els punts de l'ordre del dia. 
 
 
NÚM. 1. APROVACIÓ L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat dels assistents, s’aprova la proposta d’acta de la sessió extraordinària 
corresponent al dia 19 de juliol de 2011, sense cap esmena. 
 
 

PRESIDÈNCIA 
 
 

NÚM. 2. DESPATX OFICIAL 
 
Es dóna compte als assistents dels actes realitzats per la Presidència i que són els 
següents: 
 
08/07/11 A Ripoll, xerrada Mainaderes en xarxa. Innovació i Patrimoni Social. 
21/07/11 Al la seu del Consell Comarcal, roda de premsa i signatura del conveni 

amb l’ICAEN per establir un punt d’infoenergia al Ripollès. 
17/08/11 A Prada de Conflent, Universitat Catalana d’Estiu. 
01/09/11 A Vall de Núria, Diada de Sant Gil. 
04/09/11 A Ribes de Freser, 49è concurs de gossos d’atura. 
04/09/11 A Gombrèn, actes del 25è aniversari del Castell de Mataplana. 
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09/09/11 A la casa de la Generalitat de Perpinyà, actes de celebració de l’11 de 
setembre. 

11/09/11 A Ripoll, actes commemoratius de la Diada Nacional de Catalunya. 
11/09/11 A Sant Joan de les Abadesses, Ball de Pabordes. 
14/09/11 Al Consorci Ripollès Desenvolupament, presentació del concurs 

fotogràfic del Ripollès i de la Vall del Ges, Orís i Bisaura. 
14/09/11 Al club casal de la gent gran de Ripoll, presentació de la exposició d’arts 

plàstiques. 
16/09/11 A Ripoll, inauguració del curs acadèmic de l’Escola del Treball del 

Ripollès. 
18/09/11 A Campdevànol, Ball de la Gala. 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
NÚM. 3. NOTIFICACIÓ DE LES CONVOCATÒRIES A LES SESSIONS DELS 
ÒRGANS COL·LEGIATS DEL CONSELL COMARCAL PER VIA 
TELEMÀTICA 
 
L’article 45 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, determina que les 
administracions impulsaran la utilització i l’aplicació de les tècniques i mitjans 
informàtics i telemàtics per al desenvolupament de la seva activitat i l’exercici de les 
seves competències. 
 
L’article 59 del mateix text legal, l’article 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés 
electrònic dels ciutadans als Serveis Públics i l’article 43 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, determinen que les administracions públiques catalanes han d’utilitzar 
mitjans electrònics en les seves comunicacions amb els ciutadans, sempre que aquests 
així ho hagin sol· licitat o consentit expressament, així com també les garanties i el 
procediment d’aquesta classe de notificacions. 
 
El Consell Comarcal del Ripollès, a fi d’agilitzar el processos de notificació de les 
convocatòries als seus òrgans col· legiats i alhora procurar la sostenibilitat ambiental en 
l’estalvi de paper i l’eficiència del servei, pretén  notificar les convocatòries a les 
sessions ordinàries i extraordinàries dels òrgans col· legiats del Consell Comarcal, com 
el Ple, el Consell de Govern, les Comissions Informatives, la Comissió Especial de 
Comptes, la Junta de Portaveus i el Consell d’Alcaldes, entre d’altres, acollint-se a la 
possibilitat que la legislació vigent preveu, en matèria de notificació via telemàtica, a 
través de les adreces de correu electrònic. 
 
D’acord amb l’esmentat, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de la Gestió, el Ple acorda per unanimitat dels membres assistents: 
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Primer. Acordar que les convocatòries de les sessions ordinàries i extraordinàries del 
Ple, del Consell de Govern, de les Comissions Informatives, de la Comissió Especial 
de Comptes, de la Junta de Portaveus i dels Consells d’Alcaldes, així com de la resta 
d’òrgans col· legiats del Consell Comarcal, es facin a través de via telemàtica. 
 
Segon. El procediment a seguir en la notificació de les convocatòries s’acollirà al 
mateix règim previst en l’article 46.2.b de la Llei de bases de règim local i a l’article 
80 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització i funcionament i règim jurídic dels ens locals, amb les garanties que 
l’article 59.3 de la Llei 30/1992, preveu per a la notificació telemàtica. 
 
Tercer. Cada conseller/a ha de comunicar a la Secretaria del Consell Comarcal l’adreça 
de correu electrònic, que serà única per a totes les notificacions que s’efectuïn, a la 
qual se li han de trametre les convocatòries de les sessions del ple i restants òrgans 
col· legiats del Consell, juntament amb l’esborrany de l’acta de la sessió anterior i altra 
documentació que es consideri adient. 
 
Quart. Disposar que, en cas de modificació de l’adreça de correu electrònic, de tenir-la 
inhabilitada temporalment o concórrer qualsevol altra circumstància, l’interessat  haurà 
de comunicar a la Secretaria del Consell Comarcal la nova adreça o el fet impeditiu de 
rebre les notificacions telemàtiques, als efectes oportuns. 
 
El president comenta que l’adopció d’aquest acord suposarà un estalvi important en 
paper. 
 
 
NÚM. 4. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DEL CONSELL 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS A DIVERSES ENTITAS 
 
Atès que en la sessió plenària celebrada en data de 19 de juliol d’enguany es va 
acordar nomenar un representant del Consell Comarcal del Ripollès al Consorci Alba 
Ter i vist que els seus Estatuts preveuen que n’hi haurà dos. 
 
En la mateixa sessió es va acordar nomenar tres representants del Consell al Consorci 
Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès i atès que els Estatuts preveuen que els vocals 
representants del Consell Comarcal del Ripollès a la seva Junta de Govern seran 
quatre; 
 
Vist que el plenari és l’òrgan competent per designar els representants del Consell 
Comarcal en els òrgans colegiats en els que en formi part; 
 
D’acord amb l’esmentat, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de la Gestió, el Ple acorda per unanimitat dels membres assistents: 
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Primer. Nomenar el senyor Miquel Rovira i Comas com a representat del Consell 
Comarcal del Ripollès al Consorci Alba Ter, conjuntament amb el senyor Marc Prat i 
Arrey. 
 
Segon. Nomenar la senyora M. Immaculada Constans i Ruiz com a representant del 
Consell Comarcal del Ripollès al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès, 
conjuntament amb els senyors Miquel Rovira i Comas, Marc Prat i Arrey i Xavier 
Cima i Ruiz. 
 
Tercer. Notificar aquests nomenaments als interessats i a les entitats respectives perquè 
en tinguin coneixement i per a l’efecte corresponent. 
 
 
NÚM. 5. NOMENAMENT DELS ALCALDES QUE FORMARAN PART DE LA 
COMISSIÓ CONSULTIVA D’ACCÉS MOTORITZAT AL MEDI NATU RAL 
 
La Disposició addicional tercera de la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de 
l’accés motoritzat al medi natural, en relació amb el seu article 8.2, preveu la 
constitució d’una comissió consultiva comarcal de l’accés motoritzat al medi natural. 
 
L’article 13 del Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al 
medi natural, estableix que cada comarca ha de constituir una comissió consultiva de 
l’accés motoritzat al medi natural, que haurà d’estar formada pels membres següents: 
 
1. El president del Consell Comarcal del Ripollès, que serà el president de la 

Comissió. 
2. El cap de l’Oficina Comarcal del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

alimentació i Medi Natural. 
3. Un màxim de sis alcaldes de la comarca designats pel consell comarcal 

corresponent, prèvia consulta a les entitats municipalistes. 
4. Els directors o responsables d’espais inclosos al Pla d’espais d’interès natural, en el 

cas que existeixin a la comarca i fins a un màxim de dos representants. 
5. Quatre representants de les organitzacions professionals agràries vinculades a la 

comarca. 
6. Un representant del Centre de la Propietat forestal. 
7. Un funcionari de la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil. 
8. Un representat de les societats de caçadors i caçadors federats, vinculats a la 

comarca. 
9. Un tècnic forestal, designat pel director del Servei Territorial de Territori i 

Sostenibilitat. 
10. El cap del agents rurals de la comarca  
11. El cap de la secció territorial de boscos i gestió de la biodiversitat. 
 
El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural farà els 
nomenaments dels membres de la comissió, a proposta de les entitats representades, 
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així com els cessaments i substitucions, si escau. La durada dels nomenaments serà de 
quatre anys i en tot cas coincidirà amb el mandat dels seus membres electes. 
 
La comissió consultiva comarcal haurà d’informar sobre: 
 
1.- Les prohibicions i limitacions a la circulació motoritzada. 
2.- La proposta d’inventari elaborada pels consells comarcals. 
 
Així mateix, podrà informar, a instància del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural, sobre: 
 
1.- L’establiment de circuits, àrees i itineraris per a la circulació motoritzada. 
2.- El catàleg i el calendari de proves motoritzades de competició. 
3.- Altres qüestions relacionades amb la circulació motoritzada al medi ambient. 
 
Atès que el Consell d’Alcaldes reunit en data 6 de setembre de 2011 va informar 
favorablement sobre la proposta de nomenar els sis alcaldes de les poblacions de Sant 
Joan de les Abadesses, Ogassa, Planoles, Ribes de Freser, Ripoll i Vilallonga de Ter. 
Es va acordar que, prèviament a reunir-se la comissió, es reunirien els 6 alcaldes que 
formen part de la comissió amb els dels municipis afectats pels assumptes a tractar. 
 
L’article 14 q) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, preveu que correspon al 
Ple comarcal la competència per aprovar aquelles atribucions que la legislació atorga a 
la comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals. 
 
D’acord amb l’esmentat, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de la Gestió, el Ple acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
Primer. NOMENAR els alcaldes de les poblacions de Sant Joan de les Abadesses, 
Ogassa, Planoles, Ribes de Freser, Ripoll i Vilallonga de Ter, que formaran part de la 
Comissió consultiva comarcal de l’Accés Motoritzat al medi natural, prèvia consulta a 
les entitats municipalistes. Prèviament a reunir-se la comissió, els alcaldes que en 
formen part, es reuniran amb els alcaldes dels municipis que es trobin afectats per 
algun tema dels que s’hagin de tractar a la comissió. 
 
Segon. CONSULTAR les entitats municipalistes per tal que manifestin si estan 
d’acord amb aquesta proposta. 
 
Tercer. NOTIFICAR el present acord als ajuntaments de la comarca per al seu 
coneixement i als efectes oportuns. 
 
Quart. Notificar el present acord al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya,  per tal que procedeixi a 
nomenar els membres de la Comissió per la seva constitució. 
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Cinquè. FACULTAR el president perquè subscrigui els documents que siguin 
necessaris en ordre a l’execució dels acords precedents. 
 
El president diu que aquest punt va passar pel Consell d’Alcaldes i per la Comissió 
Informativa. Comenta que els anteriors ajuntaments que formaven part de la Comissió 
Consultiva Comarcal de l’Accés Motoritzat al Medi Natural eren Campelles, 
Camprodon, Les Llosses, Sant Joan de les Abadesses, Toses i Vallfogona del Ripollès. 
a l’hora de decidir els nous municipis membres de la Comissió s’han aplicat els criteris 
de renovació de membres, nomenament d’ajuntaments amb una xarxa de camins 
important, manteniment de l’equilibri territorial i de l’equilibri polític. Sota l’aplicació 
d’aquests criteris, es va decidir en formarien part els ajuntaments que consten a 
l’acord. 
 
 
NÚM. 6. CREACIÓ DE LA JUNTA DE PROTECCIÓ CIVIL COMA RCAL  
 
Antecedents de Fet. 
 
El Pla d’Assistència i Suport en matèria de Protecció Civil als municipis (PAS), de la 
comarca del Ripollès, aprovat pel Ple del Consell Comarcal de data 14 de juliol de 
2009  -al qual es van adherir els 19 municipis de la comarca del Ripollès-, preveu la 
creació d’una Comissió de Protecció Civil Comarcal, amb funcions en matèria de 
planificació, prevenció, rehabilitació i avaluació de les actuacions que cal dur a terme 
en matèria de protecció civil a la comarca del Ripollès. 
 
Fonaments de Dret. 

 
I.-  La Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya, en el seu article 50 
regula les funcions dels consells comarcals en matèria de protecció civil i a l’article 
51.4 estableix que aquestes corporacions podran crear comissions comarcals de 
protecció civil, amb caràcter consultiu, deliberant i coordinador, d’assistència i 
cooperació per als municipis. El Govern ha de determinar per reglament les funcions 
d’aquestes comissions. A fi d’evitar la confusió de l’ens que es proposa crear, de 
caràcter consultiu i deliberant, amb la Comissió de Protecció Civil que preveu el 
Decret 82/2011, amb competències en matèria d’homologació dels Plans 
d’Autoprotecció (PAU), es proposa anomenar-lo Junta de Protecció Civil Comarcal. 
 
II.-   En el marc de la regulació dels òrgans complementaris dels ens locals, l’article 
130 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, determina que el 
Ple de la Corporació acordarà l’establiment de Consells Sectorials, amb la finalitat de 
canalitzar la participació dels ciutadans i la de les seves associacions en els assumptes 
municipals. 
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Els consells sectorials desenvoluparan exclusivament funcions d’informe i, si escau, 
proposta, en relació amb les iniciatives municipals relatives al sector d’activitat a què 
correspongui cada consell. 

 
III.- El procediment per a la constitució d’aquests òrgans de participació és el següent: 

 
- De conformitat amb l’article 131 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, es constituirà mitjançant Acord del Ple.  

 
- L’Acord plenari de creació de la Junta de Protecció Civil Comarcal determinarà la 
composició, organització i àmbit d’actuació d’aquesta. 

 
- L’Acord es comunicarà als membres de les diferents organitzacions, associacions i 
entitats que formin part de la Junta, per tal que en designin els seus representants. 
Podrà designar-se, de la mateixa manera, un suplent per cada titular. 
 
IV.-  El Consell d'Alcaldes, que és l'òrgan del Consell Comarcal del Ripollès que ha 
d’informar les propostes que siguin d’interès per als municipis, abans de sotmetre-les a 
l’aprovació del Ple, d’acord amb allò que disposa l'article 19 del Decret legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització 
comarcal de Catalunya, va emetre dictamen favorable a aquesta proposta, en la seva 
sessió de data 6 de setembre de 2011. 

 
D’acord amb 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 la creació de la Junta de Protecció Civil Comarcal, de naturalesa 
consultiva, deliberant, de coordinació, assistència i cooperació per als municipis de la 
comarca del Ripollès en matèria de protecció civil, la qual estarà integrada per un 
representant dels ens següents: 
 
- Consell Comarcal del Ripollès 
- Consorci Espais Interès Natural del Ripollès (CEINR) 
- Cos de bombers de la Generalitat de Catalunya. 
- Mossos d’Esquadra 
- Guàrdia Civil 
- Cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya 
- Representant de les policies locals  
- MOPU 
- Carreteres de la Generalitat de Catalunya 
- Carreteres de la Diputació de Girona 
- Creu Roja 
- Institut Català de la Salut 
- Servei d’Emergències Mèdiques 
- Consorci de Benestar Social del Ripollès 
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- Voluntaris de Protecció Civil del Ripollès 
- ADFs del Ripollès 
- Alcaldes/sses del municipis del Ripollès 
 
La presidència, convocatòria i fixació de l’ordre del dia de la Junta correspondrà a la 
Presidència del Consell Comarcal del Ripollès. La Junta de Protecció Civil Comarcal 
es convocarà coincidint amb la data de celebració de les sessions del Consell 
d’Alcaldes dels mesos de març i setembre, a les 18 hores. 
 
Els acords s’adoptaran per majoria simple dels assistents. 
 
Segon. Les funcions de la Junta de Protecció Civil Comarcal són les següents: 
 

- Vetllar per interessos comuns dels municipis de la comarca en matèria de 
prevenció i planificació en protecció civil. 

- Establir els mecanismes de coordinació amb les diferents comissions de 
protecció civil municipals. 

- Suggerir actuacions a realitzar a nivell comarcal en matèria de protecció civil 
- Suggerir actuacions a realitzar a nivell municipal en temes relacionats amb 

protecció civil. 
- Marcar les directrius i les línies d’actuació a seguir per part del tècnic del Pla 

d’Assistència i Suport PAS. 
- Establir els criteris de priorització per a l’elaboració dels plans d’emergència 

dels diferents municipis i dels plans d’autoprotecció. 
- Incentivar les campanyes de formació i d’informació. 
- Impulsar la implantació, el manteniment i la millora del Pla d’Assistència i 

Suport (PAS). 
- Cercar recursos econòmics pel desenvolupament del Pla d’Assistència i Suport 

(PAS). 
 

Tercer. Notificar aquest acord a totes les diferents organitzacions, associacions i 
entitats que formen part de la Junta de Protecció Civil Comarcal, tot informant-les que 
hauran de designar els seus representants mitjançant notificació per escrit en el termini 
de 10 dies, a comptar des de l’endemà de la notificació de l’acord. 
 
En aquests moments, s’incorpora a la sessió el conseller senyor Carles Fernández. 
 
El president fa una breu explicació de la proposta. 
 
 
NÚM. 7. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA PER A LA CREACIÓ  DE 
FITXERS DE CARÀCTER PERSONAL DEL CONSELL COMARCAL D EL 
RIPOLLÈS 
 
La Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, així com la Llei 5/2002 de 
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19 d’abril de creació de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, estableixen 
expressament la necessitat de garantir i protegir tot allò relatiu al tractament de les 
dades personals, llibertats públiques i drets fonamentals de les persones físiques, 
especialment el dret a l’honor, intimitat personal i familiar, i que l’esmentada 
legislació és d’aplicació a les Administracions Públiques, i també, per tant, al Consell 
Comarcal del Ripollès. 
 
 
El Ple de la corporació de data 14 de maig de 2008, va acordar l’aprovació de 
l’Ordenança de creació de fitxers de caràcter personal del Consell Comarcal del 
Ripollès, 
 l’aprovació definitiva de la qual va ser publicada en el BOP de Girona número 110,  
de 6 de juny de 2008. 
 
L’Agència Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) en el marc de l’obligació 
prevista per l’article 11.5 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana 
de Protecció de Dades, ha revisat els fitxers inscrits i ha detectat alguns errors en els 
Fitxers Agenda i protocol, Expedients Sancionadors i Arxiu i custòdia de la declaració 
de béns dels consellers. 
 
El Ple del Consell Comarcal de data 19 de gener de 2010 va atorgar la gestió de les 
seves competències de l’àmbit dels Serveis d’Atenció Primària al Consorci de 
Benestar Social del Ripollès, en conseqüència, es creu oportú modificar el fitxer 
número 4 Fitxer: Benestar Social en el sentit de canviar l’òrgan encarregat del 
tractament del fitxer i establir com a tal el Consorci de Benestar Social del Ripollès.  
 
D’ofici el Consell Comarcal ha detectat un error en el nom del Fitxer: Serveis 
Municipals, que es vol procedir a modificar, juntament amb la resta de fitxers 
esmentats, seguint allò que estableix l’article 20 de la LO 15/1999 de 13 de desembre. 
 
Vist l’informe jurídic que consta a l’expedient, 
 
D’acord amb l’esmentat, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i 
Seguiment de la Gestió, el Ple acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordença per la creació de fitxers 
de caràcter personal del Consell Comarcal del Ripollès, en els termes següents: 
 
1) Es modifica el nom del fitxer número 5: Serveis Municipals, que actualment té el 

següent contingut: Serveis Municipals 
 Es modifica adoptant el text següent: Serveis Comarcals 

 
2) Es modifica l’apartat onzè “Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter 

personal incloses en el fitxer”del fitxer número 7, Expedients sancionadors, 
que actualment té el següent contingut:“DNI/NIF, nom i cognoms, adreça postal o 
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electrònica, telèfon, nacionalitat, propietats, possessions, activitats i negocis, 
dades bancàries, dades econòmiques i de nòmina” 
Es modifica adoptant el text següent: “ DNI/NIF, nom i cognoms, adreça postal o 
electrònica, telèfon, nacionalitat, propietats, possessions, activitats i negocis, dades 
bancàries, dades econòmiques i de nòmina, dades relatives a la comissió 
d’infraccions administratives (Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, Llei 
38/1991, de 30 de desembre, d’instal.lacions destinades a activitats amb infants 
i joves i Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya). 

 
3) Es modifica l’apartat quinzè “Nivell de seguretat adoptat”del fitxer número 

11, Agenda i protocol, que actualment té el següent contingut:“Nivell de seguretat 
BASIC”. 
 Es modifica adoptant el text següent: “Nivell de seguretat ALT”  

 
4) Es modifica l’apartat quinzè “Nivell de seguretat adoptat” del fitxer número 

12, Arxiu i custòdia de la declaració de béns dels consellers, que actualment té el 
següent contingut:“Nivell de seguretat BASIC”: 
 Es modifica adoptant el text següent: “Nivell de seguretat ALT” 

 
Segon. Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona la present disposició de 
caràcter general de modificació de fitxers pel termini de 30 dies, per tal que les 
persones interessades puguin presentar les al· legacions i reclamacions que considerin 
pertinents. En cas que no s’hi presentin al· legacions, s’entendrà definitivament adoptat 
l’acord fins aleshores provisional. 
 
Tercer. Sol· licitar a l’Agència de Protecció de Dades de Catalunya, que procedeixi a la 
inscripció de la modificació dels fitxers que es detallen en el Registre de Protecció de 
Dades de Catalunya, un cop aprovat definitivament aquest acord. 
 
El president comenta que aquesta modificació és el resultat del requeriment que va fer 
l’Agència de Protecció de Dades. 
 
 
NÚM. 8. RATIFICAR EL DECRET DE PRESIDÈNCIA DE DATA 19-05-2011, 
RELATIU A DONAR DE BAIXA LES OBLIGACIONS QUE CONSTE N COM 
A PENDENTS DE PAGAMENT EN LA COMPTABILITAT DEL CONS ELL 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS RELATIVES AL CONSORCI PER A L A 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 
 
Vist el Decret de Presidència de data 19 de maig de 2011, que es transcriu a 
continuació: 
 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA  



 13 

 
Atès que s'ha detectat que en la comptabilitat existeixen dues obligacions 
reconegudes, que tot seguit es relacionen, que no es corresponen amb els 
serveis prestats o que s’havien de prestar; 
 
 
 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

NÚM. 
OBLIGACIÓ  

 
CREDITOR 

 
CONCEPTE 

 
IMPORT 

CAUSA DE  
L’ANUL·LACIÓ  

 
2007.02.231.46705 

 
2007012430 

Consorci per a 
Normalització 
Lingüística 

 
Aportació cursos català 
immigrants 

 
859,50 

 
Sobrant 

 
2009.02.313.22717 

 
2009002846 

Consorci per a 
Normalització 
Lingüística 

 
Cursos de català per a 
immigrants 

 
6.368,00 

 
No justificat 

 
RESOLC: 
 
Primer. Que per part de la Intervenció d'aquest Consell Comarcal es 
procedeixi a donar de baixa les obligacions que consten com a pendents de 
pagament en la comptabilitat del Consell Comarcal del Ripollès, que s'han 
relacionat; 
 
Segon. Que aquest Decret sigui ratificat pel plenari del Consell Comarcal del 
Ripollès, en la propera sessió a celebrar.” 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, el 
Ple acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
Primer. Ratificar en tots els seus termes el Decret de Presidència de data 19 de maig de 
2011. 
 
Segon. Notificar aquest acord a la Intervenció, per a l’efecte corresponent. 
 
El president comenta que es van donar de baixa unes obligacions reconegudes i que 
resulten incobrables per diversos motius. 
 
 
NÚM. 9. RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DE GERÈNCIA DE DATA 06-06-2011, 
RELATIVA A ANUL·LAR ELS DRETS RECONEGUTS QUE CONSTE N 
COM A PENDENTS EN LA COMPTABILITAT DEL CONSELL COMA RCAL 
DEL RIPOLLÈS  
 
Vista la Resolució de Gerència de data 6 de juny de 2011, que es transcriu a 
continuació: 
 
“RESOLUCIÓ DE GERÈNCIA  
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Vist que des de l'Agència Catalana de l'Aigua ens han retornat les factures 
números 229/2010, 239/2010 i 240/2010 perquè han detectat un error en el 
percentatge d'IVA aplicat; 
 
RESOLC: 
 
Primer. Que per part de la Intervenció d'aquest Consell Comarcal es 
procedeixi a donar de baixa els crèdits que consten com a pendents en la 
comptabilitat del Consell Comarcal del Ripollès següents: 
 

APLICACIÓ 
PRESSUPOST 

NÚMERO 
OPERACIÓ  

 
C R E D I T O R 

 
CONCEPTE 

 
IMPORT 

CAUSA  
ANUL·LACIÓ 

2010.03.45102 2010009922 
 

Agència Catalana de 
l'Aigua 

ACA, Fra. 229/2010, Energia elèctrica 2on Sem. 
2009 

1.611,88 Per error 
percentatge IVA 

2010.03.45102 2010009932 
 

Agència Catalana de 
l'Aigua 

ACA, Fra. 239/2010, Desp. variable energia 
elèctrica 

2.975,00 Per error 
percentatge IVA 

2010.03.45102 2010009933 
 

Agència Catalana de 
l'Aigua 

ACA, Fra. 240/2010, Desp. variable energia 
elèctrica 

1.190,00 Per error 
percentatge IVA 

TOTAL DE DRETS RECONEGUTS D’EXERCICIS ANTERIORS QUE  S’ANUL·LEN................................  5.776,88  

 
Segon. Que aquesta Resolució sigui ratificada pel plenari del Consell 
Comarcal del Ripollès, en la propera sessió a celebrar” 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, el 
Ple acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
Primer. Ratificar en tots els seus termes la Resolució de Gerència de data 6 de juny de 
2011. 
 
Segon. Notificar aquest acord a la Intervenció, per a l’efecte corresponent. 
 
El president comenta que es va donar de baixa crèdits pendents. 
 
 
NÚM. 10. RATIFICAR L’ACORD DE CONSELL DE GOVERN DE DATA 07-
06-2011, RELATIU A L’APROVACIÓ DEL PLA DE POLÍTIQUE S DE 
GÈNERE DEL RIPOLLÈS 2011-2015 
 
Vist l’acord de Consell de Govern de data 7 de juny de 2011, que es transcriu a 
continuació: 
 
“4. APROVACIÓ DEL PLA DE POLÍTIQUES DE GÈNERE DEL R IPOLLÈS 
2011-2015 
 
El Pla de polítiques de gènere del Ripollès 2011-2015 és el resultat del compromís polític, 
adquirit l’any 2006 amb el Pla comarcal de dones que va permetre avançar en la línia de 
l’assoliment de la plena igualtat entre dones i homes en tots els àmbits de la societat, i de 
la convicció que només les intervencions garanteixen l’aplicació de la perspectiva de 
gènere i la transversalitat de gènere que proporcionen transformacions reals. El treball 
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realitzat durant els darrers anys ha permès que el Pla de polítiques de gènere del Ripollès 
es constitueixi com un instrument fonamental de les institucions públiques locals de la 
comarca, per abordar la problemàtica de la desigualtat i la discriminació per raó de gènere. 
 
Aquest Pla presenta un conjunt ordenat de mesures dirigides a assolir la igualtat efectiva 
entre homes i dones, que respon a les principals necessitats pràctiques i als interessos 
estratègics de les dones del Ripollès. 
 
El projecte s’ordena en sis eixos estratègics, dins dels quals han quedat fixats els objectius 
i els resultats a assolir, així com les accions i els indicadors que han de permetre assolir-
los i mesurar el grau d’assoliment. Per determinar aquesta lògica d’intervenció, d’una 
banda s’ha pres com a referència el Pla de polítiques de dones de l’Institut Català de les 
Dones 2008-2011, i els sis eixos d’actuació sobre la base dels quals s’articula la definició 
dels objectius; i d’altra, han estat considerades les necessitats i els interessos de les dones 
del Ripollès. 
 
L’elaboració d’aquest Pla de polítiques de gènere és el resultat del treball en xarxa de 
càrrecs polítics, representants d’associacions de dones i professionals de diferents àmbits i 
altres agents socials clau a la comarca del Ripollès. 
 
El Pla de polítiques de gènere del Ripollès (2011-2015), és un pla integral, tan estratègic 
com tècnic, que estableix un marc d’actuacions que portaran a terme els ens locals, el 
Consorci de Benestar del Ripollès, el Consell Comarcal del Ripollès, el Consorci de 
Ripollès Desenvolupament i els ajuntaments dels municipis de la comarca, amb l’objectiu 
de potenciar el reconeixement de les experiències de les dones i promoure un canvi 
cultural que propiciï una nova manera d’entendre el pacte social entre els homes i les 
dones, amb la finalitat última d’aconseguir una societat més igualitària. 
 
El desequilibri que la societat actual encara mostra envers els homes i les dones, fa 
necessari intervenir mitjançant polítiques transversals, amb actuacions positives cap al 
col·lectiu femení de la comarca. Les diverses actuacions plantejades, donen resposta a les 
mancances que en l’actualitat encara s’observen en el territori. Tenint en compte que 
aquesta desigualtat es troba en tots els àmbits de la societat, el Pla proporciona actuacions 
dirigides a cadascun d’aquests àmbits. 
 
El Pla de polítiques de gènere del Ripollès (2011-2015), s’ha dissenyat com un instrument 
que ha de guiar la trajectòria de les administracions públiques locals i la societat ripollesa 
en general. 
 
Aquest Pla de polítiques de gènere del Ripollès (2011-2015) ha estat elaborat a partir de 
dos documents marc, l’anterior Pla comarcal de les dones, i el Pla de polítiques de gènere 
de la Generalitat de Catalunya 2008-2011. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Aprovar el Pla de polítiques de gènere del Ripollès (2008-2015), en tots els seus 
termes. 
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Segon.- Notificar l’adopció d’aquest Acord al Consorci de Benestar Social del Ripollès i a 
la totalitat dels ajuntaments de la comarca del Ripollès. 
 
Tercer.- Ratificar aquest acord a la propera sessió del Ple que se celebri.” 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, el 
Ple acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
Primer. Ratificar en tots els seus termes l’acord de Consell de Govern de data 7 de 
juny de 2011, relatiu a l’aprovació del Pla de polítiques de gènere del Ripollès 2011-
2015. 
 
Segon. Notificar aquest acord a la Intervenció i al Consorci de Benestar Social del 
Ripollès, per a l’efecte corresponent. 
 
En aquest punt s’incorpora la consellera senyora Núria López 
 
 
NÚM. 11. RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT PER AL 
DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS PRIVADES D’UN 
FUNCIONARI  
 
Vista la sol· licitud de compatibilitat per a activitats privades presentada pel Sr. Joan 
Tenas i Torres que ocupa el lloc de treball d’arquitecte en règim funcionarial, grup A1, 
del Consell Comarcal del Ripollès; 
 
Atès que aquest funcionari, a més de les funcions pròpies d’arquitecte, porta a terme 
tasques relacionades amb la tramitació d’expedients de rehabilitació en compliment 
amb el conveni subscrit entre aquesta corporació i l’Agència de l'Habitatge de 
Catalunya, relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge; 
 
Atès que la regulació del sistema d’incompatibilitats feta per la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques i 
la Llei 21/1987, de 26 de novembre, preveu la possibilitat d’autoritzar activitats 
privades al personal al servei de les administracions públiques; 
 
Atès que el principi inspirador d’aquesta llei és que aquells que prestin serveis en el 
sector públic no desenvolupin activitats que puguin impedir o menyscabar el 
compliment estricte dels deures inherents al càrrec que ocupen o que puguin 
comprometre la independència, la imparcialitat i l’objectivitat en les tasques que tenen 
encomanades per raó del servei; 
 
Atès que la competència per fer la declaració de compatibilitat correspon al Ple de la 
corporació, d’acord a les previsions de 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, i 
l’article 2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre. 
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D’acord amb l’esmentat, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de la Gestió, el Ple acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
Primer. Atorgar al Sr. Joan Tenas i Torres, de conformitat amb allò que disposa la Llei 
53/1984 i la Llei 2/1987, la compatibilitat per exercir l’activitat privada d’arquitecte i 
en horari compatible amb el de la jornada que exerceix al Consell Comarcal.  Es 
declara incompatible amb el lloc de treball que ocupa al Consell Comarcal l’exercici 
de la professió d’arquitecte quan sigui contractat per part dels ajuntaments o altres ens 
públics de la comarca, sigui per sí mateix, o bé per compte d’alguna societat en la que 
participi o per part d’ell o algun membre del despatx professional en el que presti els 
seus serveis.  
 
Es declara incompatible l’exercici de qualsevol activitat privada en tots aquells 
municipis de la comarca del Ripollès, on el Consell Comarcal presti els serveis tècnics 
d’arquitecte municipal. Així mateix, es declara incompatible l’exercici de qualsevol 
activitat privada en tots els municipis de la comarca del Ripollès, pel que fa a projectes 
i altres treballs de rehabilitació d’habitatges.  

 
S’atorga la compatibilitat pel termini d’un any comptat des de l’adopció d’aquest 
acord, prorrogable si les circumstàncies es mantenen. 
 
Segon. El reconeixement de la compatibilitat comporta el compliment del que 
estableixen els articles 329.1, 335 i 343 del Reglament del personal al servei de les 
entitats locals. Una còpia d’aquest acord s’incorporarà al seu expedient personal. 
 
Tercer. L’incompliment de les normes sobre incompatibilitats, quan comporti una 
situació d’incompatibilitat, serà constitutiu d’una falta disciplinària molt greu i 
comportarà la instrucció d’un procediment disciplinari a efectes d’imposar la 
sanció que en dret correspongui, d’acord amb el que estableixen els articles 93 i 
següents de la Llei 7/2007, de 12 d’abril .  
 
Quart. Comunicar l’acord a l’interessat, i fent-li palès que en contra d’aquest acord 
podrà interposar un recurs de reposició davant el Ple d’aquesta corporació, en el 
termini d’un mes comptat des de l’endemà de rebre aquesta notificació, o bé recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós, en el termini de dos mesos 
comptats des de l’endemà de la recepció. 
 
En aquest moment s’incorpora el conseller senyor Josep Tremps. 
 
 
NÚM. 12. RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITATS PER AL 
DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS PRIVADES  
 
Vista la sol· licitud de compatibilitat per activitats privades presentada per la Sra. 
Victòria Katsyuba que ocupa el lloc de professora de piano i llenguatge musical de 
l’Escola Comarcal de Música, en règim laboral temporal i a temps parcial; 
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Vista la sol· licitud de compatibilitat per activitats privades presentada per la Sra. 
Gemma Solà Rodríguez, que ocupa el lloc de treball de professora de piano i 
llenguatge musical de l’Escola Comarcal de Música, en règim laboral temporal i a 
temps parcial; 
 
Vista la sol· licitud de compatibilitat per activitats privades presentada pel Sr. Jordi Pau 
Ricart, que ocupa el lloc de treball de professor de piano  i llenguatge musical de 
l’Escola Comarcal de Música, en règim laboral temporal i a temps parcial; 
 
Vista la sol· licitud de compatibilitat per activitats privades presentada pel Sr. Lluís 
Casals Prat, que ocupa el lloc de treball de professor de guitarra de l’Escola Comarcal 
de Música, en règim laboral temporal i a temps parcial; 
 
Vista la sol· licitud de compatibilitat per activitats privades presentada pel Sr. Franco 
Molinari, que ocupa el lloc de treball de professor de contrabaix  de l’Escola Comarcal 
de Música, en règim laboral temporal i a temps parcial, 
 
Vista la sol· licitud de compatibilitat per activitats privades presentada pel Sr. Agustí 
Brugada Álvarez, que ocupa el lloc de treball de professor de flauta travessera de 
l’Escola Comarcal de Música, en règim laboral temporal i a temps parcial, 
 
Vista la sol· licitud de compatibilitat per activitats privades presentada pel Sr. Amadeu 
Rossell Martí, que ocupa el lloc de treball d’administratiu del Consell Comarcal del 
Ripollès, 
 
Vista la sol· licitud de compatibilitat per activitats privades presentada per la Sra. 
Mònica Bargalló Martínez, que ocupa el lloc de treball de professora de cant i de 
directora de l’Escola Comarcal de Música, en règim laboral temporal, 
 
Atès que la regulació del sistema d’incompatibilitats feta per la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques i 
la Llei 21/1987, de 26 de novembre, preveu la possibilitat d’autoritzar activitats 
privades al personal al servei de les administracions públiques; 
 
Atès que el principi inspirador d’aquesta llei és que aquells que prestin serveis en el 
sector públic no desenvolupin activitats que puguin impedir o menyscabar el 
compliment estricte dels deures inherents al càrrec que ocupen o que puguin 
comprometre la independència, la imparcialitat i l’objectivitat en les tasques que tenen 
encomanades per raó del servei; 
 
Atès que la competència per fer la declaració de compatibilitat correspon al Ple de la 
corporació, d’acord a les previsions de 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, i 
l’article 2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre. 
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D’acord amb l’esmentat, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de la Gestió, el Ple acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
Primer. Atorgar a la Sra. Victòria Katsyuba, de conformitat amb allò que disposa la 
Llei 53/1984 i la Llei 2/1987, la compatibilitat per exercir l’activitat privada de 
professora de cambra d’acompanyament fora de la comarca del Ripollès, a temps 
parcial, i la realització de concerts puntuals, en horari compatible amb el de la jornada 
que exerceix a l’Escola Comarcal de Música. S’atorga la compatibilitat pel termini 
d’un any comptat des de l’adopció d’aquest acord, prorrogable si les circumstàncies es 
mantenen. 
 
Segon. Atorgar a la Sra. Gemma Solà Rodríguez, de conformitat amb allò que disposa 
la Llei 53/1984 i la Llei 2/1987, la compatibilitat per exercir l’activitat privada de 
professora de piano fora de la comarca del Ripollès, a temps parcial, en horari 
compatible amb el de la jornada que exerceix a l’Escola Comarcal de Música. S’atorga 
la compatibilitat pel termini de d’un any comptat des de l’adopció d’aquest acord, 
prorrogable si les circumstàncies es mantenen. 
 
Tercer. Atorgar al Sr. Jordi Pau Ricart, de conformitat amb allò que disposa la Llei 
53/1984 i la Llei 2/1987, la compatibilitat per a la realització de concerts, en horari 
compatible amb el de la jornada que exerceix a l’Escola Comarcal de Música. S’atorga 
la compatibilitat pel termini d’un any comptat des de l’adopció d’aquest acord, 
prorrogable si les circumstàncies es mantenen. 
 
Quart. Atorgar al Sr. Lluís Casals Prat, de conformitat amb allò que disposa la Llei 
53/1984 i la Llei 2/1987, la compatibilitat per a la realització de concerts, en horari 
compatible amb el de la jornada que exerceix a l’Escola Comarcal de Música. S’atorga 
la compatibilitat pel termini d’un any comptat des de l’adopció d’aquest acord, 
prorrogable si les circumstàncies es mantenen. 
 
Cinquè. Atorgar al Sr. Franco Molinari, de conformitat amb allò que disposa la Llei 
53/1984 i la Llei 2/1987, la compatibilitat per a exercir l’activitat privada de professor 
de contrabaix i de director d’escola privada de música fora de la comarca del Ripollès, 
a temps parcial, i la realització de concerts, en horari compatible amb el de la jornada 
que exerceix a l’Escola Comarcal de Música. S’atorga la compatibilitat pel termini 
d’un any comptat des de l’adopció d’aquest acord, prorrogable si les circumstàncies es 
mantenen. 
 
Sisè. Atorgar al Sr. Agustí Brugada Álvarez, de conformitat amb allò que disposa la 
Llei 53/1984 i la Llei 2/1987, la compatibilitat per a la realització de concerts, en 
horari compatible amb el de la jornada que exerceix a l’Escola Comarcal de Música. 
S’atorga la compatibilitat pel termini d’un any comptat des de l’adopció d’aquest 
acord, prorrogable si les circumstàncies es mantenen. 
 
Setè. Atorgar al Sr. Amadeu Rossell Martí, de conformitat amb allò que disposa la Llei 
53/1984 i la Llei 2/1987, la compatibilitat per a la realització de concerts, en horari 
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compatible amb el de la jornada que exerceix a l’Escola Comarcal de Música. S’atorga 
la compatibilitat pel termini d’un any comptat des de l’adopció d’aquest acord, 
prorrogable si les circumstàncies es mantenen. 
 
Vuitè. Atorgar a la Sra. Mònica Bargalló Martínez, de conformitat amb allò que 
disposa la Llei 53/1984 i la Llei 2/1987, la compatibilitat per exercir l’activitat privada 
de terapeuta de teràpies naturals, a temps parcial, i per la realització de concerts, en 
horari compatible amb el de la jornada que exerceix a l’Escola Comarcal de Música. 
S’atorga la compatibilitat pel termini d’un any comptat des de l’adopció d’aquest 
acord, prorrogable si les circumstàncies es mantenen. 
 
Novè. El reconeixement de la compatibilitat comporta el compliment del que 
estableixen els articles 329.1, 335 i 343 del Reglament del personal al servei de les 
entitats locals. Una còpia d’aquest acord s’incorporarà al seu expedient personal. 
 
Desè. Comunicar l’acord als interessats, i fer-los palès que en contra d’aquest acord 
podran interposar un recurs de reposició davant el Ple de la corporació, en el termini 
d’un mes comptat des de l’endemà de rebre aquesta notificació, o bé recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat contenciós, en el termini de dos mesos comptats des de 
l’endemà de la recepció. 
 
 
NÚM. 13. INFORME FAVORABLE SOBRE LA COMPATIBILITAT PER AL 
DESENVOLUPAMENT D’UNA ALTRA ACTIVITAT PÚBLICA 
 
13.1. Vista la declaració d’activitats efectuada per la Sra. Sílvia García Lacal, que 
ocupa el lloc de professora de llenguatge musical de l’Escola Comarcal de Música, en 
règim laboral temporal i a temps parcial (19 hores setmanals), on declara que exerceix 
com a principal l’activitat de professora de música d’ESO al Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i com a activitat secundària la 
desenvolupada en aquesta corporació; 
 
Atès que l’activitat principal desenvolupada per la interessada té una dedicació de 24 
hores setmanals, distribuïdes fora de la jornada de treball a l’Escola Comarcal de 
Música, i la seva jornada de treball és a temps parcial d’un total 19 hores setmanals; 
 
Atès que en la declaració d’activitats esmentada, es consigna com a activitat 
secundària la desenvolupada en aquesta corporació, de conformitat amb l’article 9 de 
la Llei 53/1984, de 26 de desembre, l’article 19 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre 
i l’article 341 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, correspon a aquesta corporació 
l’emissió formal del corresponent informe, 
 
Per tot això, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de 
la Gestió, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 
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Primer. Informar favorablement la compatibilitat sol· licitada per la Sra. Sílvia Garcia 
Lacal, personal laboral amb caràcter temporal d’aquesta corporació, professora de 
llenguatge musical amb una jornada de 19 hores setmanals, entre les activitats 
públiques declarades consistents en professora de música d’ESO del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya on hi té una dedicació de 24 hores 
setmanals i la de professora de llenguatge musical de l’Escola Comarcal de Música del 
Ripollès amb una dedicació de 19 hores setmanals. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
perquè procedeixi a dictar la resolució corresponent. 
 
 
13.2. Vista la declaració d’activitats efectuada pel Sr. Jordi Ballesteros Coma, que 
ocupa el lloc de professor auxiliar de saxofon de l’Escola Comarcal de Música, en 
règim laboral temporal i a temps parcial (13 hores setmanals), on declara que exerceix 
com a principal l’activitat de carter a l’empresa pública estatal de “Correos y 
Telégrafos”, i com a activitat secundària la desenvolupada en aquesta corporació, 
 
Atès que l’activitat principal desenvolupada per l’interessat té una dedicació de 35 
hores setmanals, distribuïdes fora de la jornada de treball a l’Escola Comarcal de 
Música, i la seva jornada de treball és a temps parcial d’un total 13 hores setmanals, 
 
Atès que en la declaració d’activitats esmentada, es consigna com a activitat 
secundària la desenvolupada en aquesta corporació, de conformitat amb l’article 9 de 
la Llei 53/1984, de 26 de desembre, l’article 19 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre 
i l’article 341 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, correspon a aquesta corporació 
l’emissió formal del corresponent informe, 
 
Per tot això, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de 
la Gestió, el Ple acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
Primer. Informar favorablement la compatibilitat sol· licitada pel Sr. Jordi Ballesteros 
Coma, personal laboral amb caràcter temporal d’aquesta corporació, professor auxiliar 
de saxofon amb una jornada de 13 hores setmanals, entre les activitats públiques 
declarades consistents en carter de l’empresa pública estatal de “Correos y Telégrafos” 
on hi té una dedicació de 35 hores setmanals i professor auxiliar de saxofon  de 
l’Escola Comarcal de Música del Ripollès amb una dedicació de 13 hores setmanals. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l’empresa pública estatal de “Correos y Telégrafos”  
perquè procedeixi a dictar la resolució corresponent. 
 
 
13.3. Vista la declaració d’activitats efectuada pel Sr. Carlos Miguel Sánchez, que 
ocupa el lloc de professor de bateria de l’Escola Comarcal de Música, en règim laboral 
temporal i a temps parcial (18 hores setmanals), on declara que exerceix com a 
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principal l’activitat de professor de música a l’Ajuntament de Puigcerdà, i com a 
activitat secundària la desenvolupada en aquesta corporació, 
 
Atès que l’activitat principal desenvolupada per l’interessat té una dedicació de 12 
hores setmanals, distribuïdes fora de la jornada de treball a l’Escola Comarcal de 
Música, i la seva jornada de treball és a temps parcial d’un total 18 hores setmanals, 
 
Atès que en la declaració d’activitats esmentada, es consigna com a activitat 
secundària la desenvolupada en aquesta corporació, de conformitat amb l’article 9 de 
la Llei 53/1984, de 26 de desembre, l’article 19 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre 
i l’article 341 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, correspon a aquesta corporació 
l’emissió formal del corresponent informe, 
 
Per tot això, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de 
la Gestió, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 
 
Primer. Informar favorablement la compatibilitat sol· licitada pel Sr. Carlos Miguel 
Sánchez, personal laboral amb caràcter temporal d’aquesta corporació, professor de 
bateria amb una jornada de 18 hores setmanals, entre les activitats públiques 
declarades consistents en professor a l’Ajuntament de Puigcerdà on hi té una dedicació 
de 12 hores setmanals i professor de bateria de l’Escola Comarcal de Música del 
Ripollès amb una dedicació de 18 hores setmanals. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Puigcerdà perquè procedeixi a 
dictar la resolució corresponent. 
 
 
NÚM. 14.1. RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT 
CONTRA L’ACORD ADOPTAT PEL PLE DE DATA 19 DE JULIOL  DE 2011 
EN RELACIÓ ALS EXPEDIENTS SANCIONADORS 31/2011 I  32/2011 
 
Antecedents de fet: 
 
En data 19 d’agost de 2011, RE 1680, el senyor Felip Mir Vilarrasa, en representació 
de l’empresa Transports Mir, S.A. ha presentat recurs de reposició contra l’Acord 
adoptat pel Ple de data 19 de juliol de 2011, pel qual s’acumulaven els expedients 
31/2011 i 32/2011, incoats arrel de les inspeccions efectuades a la Ruta 10 Gombrèn-
Campdevànol, de transport escolar, en dates 14 i 17 de gener de 2011, s’estimaven en 
part les al· legacions presentades per l’interessat, se li imposava una sanció de cinc mil 
dos-cents tretze euros amb seixanta cèntims (5.213,60 €), i se li efectuava 
advertiment formal respecte a que l’acompanyant ha de lliurar diàriament a l’escola 
el llistat d’assistència, ha d’exigir la presentació de la documentació acreditativa que 
dóna dret a l’ús del servei (carnet de transport escolar) i que el conductor ha de portar 
el permís de conduir. 
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El recurrent fonamenta el seu recurs en invocar desconeixement del contingut mínim i 
veritable del contracte, la concurrència de desviació de poder i la invalidesa de les 
inspeccions efectuades, per la qual cosa sol· licita la nul· litat o, subsidiàriament, 
l’anul· labilitat del procediment. 
 
- En relació al suposat desconeixement del contingut mínim del contracte, el recurrent 
no introdueix cap element nou respecte al que havia al· legat en escrits anteriors, per la 
qual cosa s’efectua ratificació en allò exposat en l’Acord del Ple de data 19 de juliol de 
2011. Per altra banda, és irrefutable que en la data que es van efectuar les inspeccions 
objecte d’aquest procediment, la prestació específica d’aquesta ruta estava 
perfectament definida i notificada al concessionari, per la qual cosa les manifestacions 
efectuades en aquest sentit són del tot irrellevants. 
 
Sí esdevé necessari remarcar, per la seva gravetat, que és del tot inadmissible que el 
recurrent faci referència al fet que aquesta corporació havia efectuat unes suposades 
“amenaces” al concessionari per subscriure el contracte, quan de fet aquesta 
corporació es va limitar a notificar els efectes que, d’acord amb la legislació vigent en 
matèria de contractació pública, comportava l’incompliment del termini legalment 
atorgat per subscriure el contracte. 
 
- El recurrent es limita a invocar la concurrència de desviació de poder i, a tal efecte, 
es limita a transcriure l’article 63.1 de la Llei 30/1992, però ni determina els supòsits 
de fet en què fonamenta la concurrència de la desviació de poder, ni prova la seva 
concurrència, per la qual cosa, de conformitat amb allò que determina consolidada 
jurisprudència del Tribunal Suprem, aquesta sol· licitud ha de ser desestimada 
totalment. 
 
- El recurs al· lega també invalidesa de les inspeccions practicades, reiterant arguments 
exposats en escrits anteriors. En conseqüència cal ratificar-se en el contingut de les 
propostes de resolució de data 26 d’abril de 2011 (expts. 31/2011 i 32/2011), i en  
l’Acord del Ple de data 19 de juliol de 2011. 
 
- En relació a les infraccions imputades, el recurrent es limita a negar, que no 
demostrar, la comissió d’aquestes infraccions i no afegeix cap fet o fonament jurídic 
nou que calgui ser valorat. En conseqüència,  es formula ratificació en el contingut de 
les propostes de resolució de data 26 d’abril de 2011 (expts. 31/2011 i 32/2011), i en 
l’Acord del Ple de data 19 de juliol de 2011. 
 
- Finalment, ha de ser totalment desestimada la sol· licitud de nul· litat o anul· labilitat 
del procediment formulada pel recurrent per, al seu entendre, haver-se infringit la 
normativa reguladora del procediment sancionador i perquè totes les actuacions, 
sempre segons el seu parer, estan viciades de desviació de poder, atès que, per una 
banda, el procediment ha seguit escrupolosament la normativa d’aplicació i, per l’altra, 
la desviació de poder invocada manca totalment de base fàctica o jurídica. 
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Vist l’informe jurídic emès al respecte, el qual proposa desestimar el recurs de 
reposició interposat. 
  
 
Fonaments de Dret: 
 
I.  L’article 196.1 de la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic, disposa que els 
plecs o el document contractual poden preveure penalitats per al cas del compliment 
defectuós de la prestació objecte d’aquest o per al cas d’incompliment  dels 
compromisos o de les condicions especials d’execució del contracte que s’hagin 
establert de conformitat amb els articles 53.2 i 102.1.  
 
La resolució sancionadora ha de ser acordada pel Ple d’aquesta corporació, de 
conformitat amb allò que disposen els articles 196.8  i Disposició addicional Segona, 
apartat 2 de la Llei 30/2007 i l’article 22.2.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local. 
 
De conformitat amb el mateix article 196.8 de la Llei 30/2007, les penalitats s’han de 
fer efectives mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament 
total o parcial s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si s’escau, 
s’hagi constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments totals o parcials esmentats. 
 
Així mateix, resulta d’aplicació el contingut del Plec de clàusules 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, que formen part integrant del contracte subscrit amb l’empresa 
concessionària. 
 
II.  L’article 73 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu comú, estableix que 
l’òrgan administratiu que iniciï o tramiti un procediment, qualsevol que hagi estat la 
forma de la seva iniciació, podrà disposar la seva acumulació a altres procediments 
amb els quals guardi identitat substancial o íntima connexió. Contra l’acord 
d’acumulació no  procedeix cap tipus de recurs. 
 
III. Pel que fa a la tramitació del procediment sancionador i els principis que 
l’informen, és aplicable el Títol IX, articles 127 a 138 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu comú, així com el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el 
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de 
Catalunya, d’aplicació supletòria als ens locals. 
 
IV. Per Acord adoptat pel Ple de data 19 de juliol de 2011 (publicat al BOP de Girona, 
núm. 144, de data 29 de juliol de 2011), es va delegar al Consell de Govern les 
competències relatives a la contractació administrativa. 
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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. 
 
V. 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 Ple en data 19 de juliol de 2011, el qual es ratifica en tots els seus 
extrems i, en conseqüència, imposar a l’empresa concessionària de la Ruta 10 
Gombrèn – Campdevànol de transport escolar, com a responsable directa de les 
infraccions detallades en aquell acord, una sanció de cinc mil dos-cents tretze euros 
amb seixanta cèntims (5.213,60 €), i efectuar advertiment formal que 
l’acompanyant ha de lliurar diàriament a l’escola el llistat d’assistència, ha d’exigir la 
presentació de la documentació acreditativa que dóna dret a l’ús del servei (carnet de 
transport escolar), i que el conductor ha de portar el permís de conduir. 
 
Segon. Efectuar el cobrament de la sanció econòmica mitjançant la deducció de la 
quantitat de cinc mil dos-cents tretze euros amb seixanta cèntims (5.213,60 €) de la 
facturació corresponent al mes de setembre de 2011 i, pel cas que no fos suficient, 
deduir la quantitat restant de la facturació del mes d’octubre. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a la Intervenció d’aquesta corporació, pel seu 
coneixement i als efectes oportuns. 
 
Quart. Notificar aquest acord a l’empresa interessada, 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. 
 
 
NÚM. 14.2. RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT 
CONTRA L’ACORD ADOPTAT PEL PLE DE DATA 19 DE JULIOL  DE 2011 
EN RELACIÓ ALS EXPEDIENTS SANCIONADORS 33/2011 I  34/2011 
 
Antecedents de fet: 
 
En data 19 d’agost de 2011, RE 1681, el senyor Felip Mir Vilarrasa, en representació 
de l’empresa Transports Mir, S.A. ha presentat recurs de reposició contra l’Acord 
adoptat pel Ple de data 19 de juliol de 2011, pel qual s’acumulaven els expedients 
33/2011 i 34/2011, incoats arrel de les inspeccions efectuades en dates 17 i 18 de gener 
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de 2011, a la Ruta 11 Gombrèn-Ripoll, de transport escolar, s’estimaven en part les 
al· legacions presentades, se li imposava, com a responsable directa de les infraccions 
detallades, una sanció de set mil quaranta euros amb  trenta-dos cèntims (7.040,32 
€), i se li efectuava advertiment formal respecte a que l’acompanyant ha d’exigir la 
presentació de la documentació acreditativa que dóna dret a l’ús del servei (carnet de 
transport escolar) i que ha de lliurar diàriament a l’escola el llistat d’assistència. 
 
El recurrent fonamenta el seu recurs en invocar desconeixement del contingut mínim i 
veritable del contracte, la concurrència de desviació de poder i la invalidesa de les 
inspeccions efectuades, per la qual cosa sol· licita la nul· litat o, subsidiàriament, 
l’anul· labilitat del procediment. 
 
- En relació al suposat desconeixement del contingut mínim del contracte, el recurrent 
no introdueix cap element nou respecte al que havia al· legat en escrits anteriors, per la 
qual cosa s’efectua ratificació en allò exposat en l’Acord del Ple de data 19 de juliol de 
2011. Per altra banda, és irrefutable que en la data que es van efectuar les inspeccions 
objecte d’aquest procediment, la prestació específica d’aquesta ruta estava 
perfectament definida i notificada al concessionari, per la qual cosa les manifestacions 
efectuades en aquest sentit són del tot irrellevants. 
 
Sí esdevé necessari remarcar, per la seva gravetat, que és del tot inadmissible que el 
recurrent faci referència al fet que aquesta corporació havia efectuat unes suposades 
“amenaces” al concessionari per subscriure el contracte, quan de fet aquesta 
corporació es va limitar a notificar els efectes que, d’acord amb la legislació vigent en 
matèria de contractació pública, comportava l’incompliment del termini legalment 
atorgat per subscriure el contracte. 
 
- El recurrent es limita a invocar la concurrència de desviació de poder i, a tal efecte, 
es limita a transcriure l’article 63.1 de la Llei 30/1992, però ni determina els supòsits 
de fet en què fonamenta la concurrència de la desviació de poder, ni prova la seva 
concurrència, per la qual cosa, de conformitat amb allò que determina consolidada 
jurisprudència del Tribunal Suprem, aquesta sol· licitud ha de ser desestimada 
totalment. 
 
- El recurs al· lega també invalidesa de les inspeccions practicades, reiterant arguments 
exposats en escrits anteriors. En conseqüència cal ratificar-se en el contingut de les 
propostes de resolució de data 26 d’abril de 2011 (expts. 33/2011 i 34/2011), i en  
l’Acord del Ple de data 19 de juliol de 2011. 
 
- En relació a les infraccions imputades, el recurrent es limita a negar, que no 
demostrar, la comissió d’aquestes infraccions i no afegeix cap fet o fonament jurídic 
nou que calgui ser valorat. En conseqüència,  es formula ratificació en el contingut de 
les propostes de resolució de data 26 d’abril de 2011 (expts. 33/2011 i 34/2011), i en 
l’Acord del Ple de data 19 de juliol de 2011. 
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- Finalment, ha de ser totalment desestimada la sol· licitud de nul· litat o anul· labilitat 
del procediment formulada pel recurrent per, al seu entendre, haver-se infringit la 
normativa reguladora del procediment sancionador i perquè totes les actuacions, 
sempre segons el seu parer, estan viciades de desviació de poder atès que, per una 
banda, el procediment ha seguit escrupolosament la normativa d’aplicació i, per l’altra, 
la desviació de poder invocada manca totalment de base fàctica o jurídica. 
 
Vist l’informe jurídic emès al respecte, el qual proposa desestimar el recurs de 
reposició interposat. 
 
 
Fonaments de Dret: 
 
I.  L’article 196.1 de la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic, disposa que els 
plecs o el document contractual poden preveure penalitats per al cas del compliment 
defectuós de la prestació objecte d’aquest o per al cas d’incompliment  dels 
compromisos o de les condicions especials d’execució del contracte que s’hagin 
establert de conformitat amb els articles 53.2 i 102.1.  
 
La resolució sancionadora ha de ser acordada pel Ple d’aquesta corporació, de 
conformitat amb allò que disposen els articles 196.8  i Disposició addicional Segona, 
apartat 2 de la Llei 30/2007 i l’article 22.2.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local. 
 
De conformitat amb el mateix article 196.8 de la Llei 30/2007, les penalitats s’han de 
fer efectives mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament 
total o parcial s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si s’escau, 
s’hagi constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments totals o parcials esmentats. 
 
Així mateix, resulta d’aplicació el contingut del Plec de clàusules 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, que formen part integrant del contracte subscrit amb l’empresa 
concessionària. 
 
II.  L’article 73 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu comú, estableix que 
l’òrgan administratiu que iniciï o tramiti un procediment, qualsevol que hagi estat la 
forma de la seva iniciació, podrà disposar la seva acumulació a altres procediments 
amb els quals guardi identitat substancial o íntima connexió. Contra l’acord 
d’acumulació no  procedeix cap tipus de recurs. 
 
III. Pel que fa a la tramitació del procediment sancionador i els principis que 
l’informen, és aplicable el Títol IX, articles 127 a 138 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
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Administratiu comú, així com el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el 
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de 
Catalunya, d’aplicació supletòria als ens locals. 
 
IV. Per Acord adoptat pel Ple de data 19 de juliol de 2011 (publicat al BOP de Girona, 
núm. 144, de data 29 de juliol de 2011), es va delegar al Consell de Govern les 
competències relatives a la 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. 
 
V. 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 Ple en data 19 de juliol de 2011, el qual es ratifica en tots els seus 
extrems i, en conseqüència, imposar a l’empresa concessionària de la Ruta 11 
Gombrèn – Ripoll de transport escolar, com a responsable directa de les infraccions 
detallades en aquell acord, una sanció de set mil quaranta euros amb  trenta-dos 
cèntims (7.040,32 €), i efectuar advertiment formal que l’acompanyant ha d’exigir la 
presentació de la documentació acreditativa que dóna dret a l’ús del servei (carnet de 
transport escolar) i ha de lliurar diàriament a l’escola el llistat d’assistència. 
 
Segon. Efectuar el cobrament de la sanció econòmica mitjançant la deducció de la 
quantitat de set mil quaranta euros amb trenta-dos cèntims (7.040,32 €), de la 
facturació corresponent al mes de setembre de 2011 i, pel cas que no fos suficient, 
deduir la quantitat restant, de la facturació del mes d’octubre. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a la Intervenció d’aquesta corporació, pel seu 
coneixement i als efectes oportuns. 
 
Quart. Notificar aquest acord a l’empresa interessada, 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. 
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NÚM. 14.3. RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT 
CONTRA L’ACORD ADOPTAT PEL PLE DE DATA 19 DE JULIOL  DE 2011 
EN RELACIÓ A L’EXPEDIENT SANCIONADOR 35/2011  
 
Antecedents de fet: 
 
En data 19 d’agost de 2011, RE 1682, el senyor Felip Mir Vilarrasa, en representació 
de l’empresa Transports Mir, S.A. ha presentat recurs de reposició contra l’Acord 
adoptat pel Ple de data 19 de juliol de 2011, pel qual es desestimaven en la seva 
totalitat les al· legacions presentades per l’interessat en l’expedient 35/2011, incoat 
arrel de la inspecció efectuada en data 13 de gener de 2011, a la Ruta 12 Toses – 
Planoles de transport escolar, se li imposava una sanció de mil vuit-cents vuitanta-un 
euros amb seixanta cèntims (1.881,60 €), i s’efectuava advertiment formal respecte 
a que l’acompanyant de la ruta ha d’exigir la presentació de la documentació 
acreditativa que dóna dret a l’ús del servei (carnet de transport escolar) i que 
l’acompanyant ha de lliurar diàriament a l’escola el llistat d’assistència. 
 
El recurrent fonamenta el seu recurs en invocar desconeixement del contingut mínim i 
veritable del contracte, la concurrència de desviació de poder i la invalidesa de les 
inspeccions efectuades, per la qual cosa sol· licita la nul· litat o, subsidiàriament, 
l’anul· labilitat del procediment. 
 
- En relació al suposat desconeixement del contingut mínim del contracte, el recurrent 
no introdueix cap element nou respecte al que havia al· legat en escrits anteriors, per la 
qual cosa s’efectua ratificació en allò exposat en l’Acord del Ple de data 19 de juliol de 
2011. Per altra banda, és irrefutable que en la data que es va efectuar la inspecció 
objecte d’aquest procediment, la prestació específica d’aquesta ruta estava 
perfectament definida i notificada al concessionari, per la qual cosa les manifestacions 
efectuades en aquest sentit són del tot irrellevants. 
 
Sí esdevé necessari remarcar, per la seva gravetat, que és del tot inadmissible que el 
recurrent faci referència al fet que aquesta corporació havia efectuat unes suposades 
“amenaces” al concessionari per subscriure el contracte, quan de fet aquesta 
corporació es va limitar a notificar els efectes que, d’acord amb la legislació vigent en 
matèria de contractació pública, comportava l’incompliment del termini legalment 
atorgat per subscriure el contracte. 
 
- El recurrent es limita a invocar la concurrència de desviació de poder i, a tal efecte, 
es limita a transcriure l’article 63.1 de la Llei 30/1992, però ni determina els supòsits 
de fet en què fonamenta la concurrència de la desviació de poder, ni prova la seva 
concurrència, per la qual cosa, de conformitat amb allò que determina consolidada 
jurisprudència del Tribunal Suprem, aquesta sol· licitud ha de ser desestimada 
totalment. 
 
- El recurs al· lega també invalidesa de la inspecció practicada, reiterant arguments 
exposats en escrits anteriors. En conseqüència cal ratificar-se en el contingut de la 
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proposta de resolució de data 26 d’abril de 2011 (expt. 35/2011), i en  l’Acord del Ple 
de data 19 de juliol de 2011. 
 
- En relació a les infraccions imputades, el recurrent es limita a negar, que no 
demostrar, la comissió d’aquestes infraccions i no afegeix cap fet o fonament jurídic 
nou que calgui ser valorat. En conseqüència, es formula ratificació en el contingut de 
la proposta de resolució de data 26 d’abril de 2011 (expt. 35/2011), i en l’Acord del 
Ple de data 19 de juliol de 2011. 
 
- Finalment, ha de ser totalment desestimada la sol· licitud de nul· litat o anul· labilitat 
del procediment formulada pel recurrent per, al seu entendre, haver-se infringit la 
normativa reguladora del procediment sancionador i perquè totes les actuacions, 
sempre segons el seu parer, estan viciades de desviació de poder, atès que, per una 
banda, el procediment ha seguit escrupolosament la normativa d’aplicació i, per l’altra, 
la desviació de poder invocada manca totalment de base fàctica o jurídica. 
 
Vist l’informe jurídic emès al respecte, el qual proposa desestimar el recurs de 
reposició interposat. 
 
Fonaments de Dret: 
 
I.  L’article 196.1 de la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic, disposa que els 
plecs o el document contractual poden preveure penalitats per al cas del compliment 
defectuós de la prestació objecte d’aquest o per al cas d’incompliment  dels 
compromisos o de les condicions especials d’execució del contracte que s’hagin 
establert de conformitat amb els articles 53.2 i 102.1.  
 
La resolució sancionadora ha de ser acordada pel Ple d’aquesta corporació, de 
conformitat amb allò que disposen els articles 196.8  i Disposició addicional Segona, 
apartat 2 de la Llei 30/2007 i l’article 22.2.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local. 
 
De conformitat amb el mateix article 196.8 de la Llei 30/2007, les penalitats s’han de 
fer efectives mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament 
total o parcial s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si s’escau, 
s’hagi constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments totals o parcials esmentats. 
 
Així mateix, resulta d’aplicació el contingut del Plec de clàusules 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, que formen part integrant del contracte subscrit amb l’empresa 
concessionària. 
 
II.  Pel que fa a la tramitació del procediment sancionador i els principis que 
l’informen, és aplicable el Títol IX, articles 127 a 138 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
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Administratiu comú, així com el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el 
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de 
Catalunya, d’aplicació supletòria als ens locals. 
 
III. Per Acord adoptat pel Ple de data 19 de juliol de 2011 (publicat al BOP de Girona, 
núm. 144, de data 29 de juliol de 2011), es va delegar al Consell de Govern les 
competències relatives a la 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 Ple en data 19 de juliol de 2011, el qual es ratifica en tots els seus 
extrems i, en conseqüència, imposar a l’empresa concessionària de la Ruta 12 Toses – 
Planoles, com a responsable de les infraccions detallades en aquell acord, una sanció 
de mil vuit-cents vuitanta-un euros amb seixanta cèntims (1.881,60 €), i efectuar 
advertiment formal respecte a que l’acompanyant de la ruta ha d’exigir la presentació 
de la documentació acreditativa que dóna dret a l’ús del servei (carnet de transport 
escolar) i que l’acompanyant ha de lliurar diàriament a l’escola el llistat d’assistència. 
 
Segon. Efectuar el cobrament de la sanció econòmica, per un import de mil vuit-cents 
vuitanta-un euros amb seixanta cèntims (1.881,60 €), mitjançant compensació, amb 
l’import que ha de percebre, prèvia presentació de la corresponent factura, en concepte 
de compensació econòmica per la suspensió d’aquesta ruta durant el curs 2011-2012. 
La diferència, per un import de nou-cents setanta-quatre euros amb quaranta cèntims 
(974,40 €), s’haurà d’ingressar a la Caixa del Consell Comarcal del Ripollès, en el 
termini previst en l’article 62 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a la Intervenció d’aquesta corporació, pel seu 
coneixement i als efectes oportuns. 
 
Quart. Notificar aquest acord a l’empresa interessada, 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. 
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NÚM. 14.4. RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT 
CONTRA L’ACORD ADOPTAT PEL PLE DE DATA 19 DE JULIOL  DE 2011 
EN RELACIÓ A L’EXPEDIENT SANCIONADOR 36/2011  
 
Antecedents de fet: 
 
En data 19 d’agost de 2011, RE 1683, el senyor Felip Mir Vilarrasa, en representació 
de l’empresa Transports Mir, S.A. ha presentat recurs de reposició contra l’Acord 
adoptat pel Ple de data 19 de juliol de 2011, pel qual es desestimaven en la seva 
totalitat les al· legacions presentades per l’interessat en l’expedient 36/2011, incoat 
arrel de la inspecció efectuada en data  13 de gener de 2011 a la Ruta 13 Toses – 
Ribes de Freser, se li imposava una sanció de dos mil cent setze euros amb vuitanta 
cèntims (2.116,80 €), i s’efectuava advertiment formal respecte a que l’acompanyant 
de la ruta ha d’exigir la presentació de la documentació acreditativa que dóna dret a 
l’ús del servei (carnet de transport escolar) i que l’acompanyant ha de lliurar 
diàriament a l’escola el llistat d’assistència. 
 
El recurrent fonamenta el seu recurs en invocar desconeixement del contingut mínim i 
veritable del contracte, la concurrència de desviació de poder i la invalidesa de les 
inspeccions efectuades, per la qual cosa sol· licita la nul· litat o, subsidiàriament, 
l’anul· labilitat del procediment. 
 
- En relació al suposat desconeixement del contingut mínim del contracte, el recurrent 
no introdueix cap element nou respecte al que havia al· legat en escrits anteriors, per la 
qual cosa s’efectua ratificació en allò exposat en l’Acord del Ple de data 19 de juliol de 
2011. Per altra banda, és irrefutable que en la data que es va efectuar la inspecció 
objecte d’aquest procediment, la prestació específica d’aquesta ruta estava 
perfectament definida i notificada al concessionari, per la qual cosa les manifestacions 
efectuades en aquest sentit són del tot irrellevants. 
 
Sí esdevé necessari remarcar, per la seva gravetat, que és del tot inadmissible que el 
recurrent faci referència al fet que aquesta corporació havia efectuat unes suposades 
“amenaces” al concessionari per subscriure el contracte, quan de fet aquesta 
corporació es va limitar a notificar els efectes que, d’acord amb la legislació vigent en 
matèria de contractació pública, comportava l’incompliment del termini legalment 
atorgat per subscriure el contracte. 
 
- El recurrent es limita a invocar la concurrència de desviació de poder i, a tal efecte, 
es limita a transcriure l’article 63.1 de la Llei 30/1992, però ni determina els supòsits 
de fet en què fonamenta la concurrència de la desviació de poder, ni prova la seva 
concurrència, per la qual cosa, de conformitat amb allò que determina consolidada 
jurisprudència del Tribunal Suprem, aquesta sol· licitud ha de ser desestimada 
totalment. 
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- El recurs al· lega també invalidesa de la inspecció practicada, reiterant arguments 
exposats en escrits anteriors. En conseqüència cal ratificar-se en el contingut de la 
proposta de resolució de data 26 d’abril de 2011 (expt. 36/2011), i en  l’Acord del Ple 
de data 19 de juliol de 2011. 
 
- En relació a les infraccions imputades, el recurrent es limita a negar, que no 
demostrar, la comissió d’aquestes infraccions i no afegeix cap fet o fonament jurídic 
nou que calgui ser valorat. En conseqüència,  es formula ratificació en el contingut de 
la proposta de resolució de data 26 d’abril de 2011 (expt. 36/2011), i en l’Acord del 
Ple de data 19 de juliol de 2011. 
 
- Finalment, ha de ser totalment desestimada la sol· licitud de nul· litat o anul· labilitat 
del procediment formulada pel recurrent per, al seu entendre, haver-se infringit la 
normativa reguladora del procediment sancionador i perquè totes les actuacions, 
sempre segons el seu parer, estan viciades de desviació de poder atès que, per una 
banda, el procediment ha seguit escrupolosament la normativa d’aplicació i, per l’altra, 
la desviació de poder invocada manca totalment de base fàctica o jurídica. 
 
Vist l’informe jurídic emès al respecte, el qual proposa desestimar el recurs de 
reposició interposat. 
 
Fonaments de Dret: 
 
I.  L’article 196.1 de la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic, disposa que els 
plecs o el document contractual poden preveure penalitats per al cas del compliment 
defectuós de la prestació objecte d’aquest o per al cas d’incompliment  dels 
compromisos o de les condicions especials d’execució del contracte que s’hagin 
establert de conformitat amb els articles 53.2 i 102.1.  
 
La resolució sancionadora ha de ser acordada pel Ple d’aquesta corporació, de 
conformitat amb allò que disposen els articles 196.8  i Disposició addicional Segona, 
apartat 2 de la Llei 30/2007 i l’article 22.2.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local. 
 
De conformitat amb el mateix article 196.8 de la Llei 30/2007, les penalitats s’han de 
fer efectives mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament 
total o parcial s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si s’escau, 
s’hagi constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments totals o parcials esmentats. 
 
Així mateix, resulta d’aplicació el contingut del Plec de clàusules 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, que formen part integrant del contracte subscrit amb l’empresa 
concessionària. 
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II.  Pel que fa a la tramitació del procediment sancionador i els principis que 
l’informen, és aplicable el Títol IX, articles 127 a 138 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu comú, així com el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el 
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de 
Catalunya, d’aplicació supletòria als ens locals. 
 
III. Per Acord adoptat pel Ple de data 19 de juliol de 2011 (publicat al BOP de Girona, 
núm. 144, de data 29 de juliol de 2011), es va delegar al Consell de Govern les 
competències relatives a la 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 Ple en data 19 de juliol de 2011, el qual es ratifica en tots els seus 
extrems i, en conseqüència, imposar a l’empresa concessionària de la Ruta 13 Toses – 
Ribes de Freser, com a responsable de les infraccions detallades en aquell acord, una 
sanció de dos mil cent setze euros amb vuitanta cèntims (2.116,80 €) i efectuar 
advertiment formal respecte a que l’acompanyant de la ruta ha d’exigir la presentació 
de la documentació acreditativa que dóna dret a l’ús del servei (carnet de transport 
escolar) i que l’acompanyant ha de lliurar diàriament a l’escola el llistat d’assistència. 
 
Segon. Efectuar el cobrament de la sanció econòmica mitjançant la deducció de la 
quantitat de dos mil cent setze euros amb vuitanta cèntims (2.116,80 €), de la 
facturació corresponent al mes de setembre de 2011 i, pel cas que no fos suficient, 
deduir la quantitat restant de la facturació del mes d’octubre. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a la Intervenció d’aquesta corporació, pel seu 
coneixement i als efectes oportuns. 
 
Quart. Notificar aquest acord a l’empresa interessada, 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. 
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NÚM. 14.5. RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT 
CONTRA L’ACORD ADOPTAT PEL PLE DE DATA 19 DE JULIOL  DE 2011 
EN RELACIÓ ALS EXPEDIENTS SANCIONADORS 37/2011 I  38/2011 
 
Antecedents de fet: 
 
En data 19 d’agost de 2011, RE 1684, el senyor Felip Mir Vilarrasa, en representació 
de l’empresa Transports Mir, S.A. ha presentat recurs de reposició contra l’Acord 
adoptat pel Ple de data 19 de juliol de 2011, pel qual s’acumulaven els expedients 
37/2011 i 38/2011, incoats arrel de les inspeccions efectuades en dates 13 i 14 de gener 
de 2011, a la Ruta 14 Queralbs-Ribes, de transport escolar, s’estimaven en part les 
al· legacions presentades per l’interessat i se li imposava una sanció de dos mil sis-
cents vuitanta-un euros amb vint-i-vuit cèntims (2.681,28 €). 
 
El recurrent fonamenta el seu recurs en invocar desconeixement del contingut mínim i 
veritable del contracte, la concurrència de desviació de poder i la invalidesa de les 
inspeccions efectuades, per la qual cosa sol· licita la nul· litat o, subsidiàriament, 
l’anul· labilitat del procediment. 
 
- En relació al suposat desconeixement del contingut mínim del contracte, el recurrent 
no introdueix cap element nou respecte al que havia al· legat en escrits anteriors, per la 
qual cosa s’efectua ratificació en allò exposat en l’Acord del Ple de data 19 de juliol de 
2011. Per altra banda, és irrefutable que en la data que es van efectuar les inspeccions 
objecte d’aquest procediment, la prestació específica d’aquesta ruta estava 
perfectament definida i notificada al concessionari, per la qual cosa les manifestacions 
efectuades en aquest sentit són del tot irrellevants. 
 
Sí esdevé necessari remarcar, per la seva gravetat, que és del tot inadmissible que el 
recurrent faci referència al fet que aquesta corporació havia efectuat unes suposades 
“amenaces” al concessionari per subscriure el contracte, quan de fet aquesta 
corporació es va limitar a notificar els efectes que, d’acord amb la legislació vigent en 
matèria de contractació pública, comportava l’incompliment del termini legalment 
atorgat per subscriure el contracte. 
 
- El recurrent es limita a invocar la concurrència de desviació de poder i, a tal efecte, 
es limita a transcriure l’article 63.1 de la Llei 30/1992, però ni determina els supòsits 
de fet en què fonamenta la concurrència de la desviació de poder, ni prova la seva 
concurrència, per la qual cosa, de conformitat amb allò que determina consolidada 
jurisprudència del Tribunal Suprem, aquesta sol· licitud ha de ser desestimada 
totalment. 
 
- El recurs al· lega també invalidesa de les inspeccions practicades, reiterant arguments 
exposats en escrits anteriors. En conseqüència cal ratificar-se en el contingut de les 
propostes de resolució de data 26 d’abril de 2011 (expts. 37/2011 i 38/2011), i en  
l’Acord del Ple de data 19 de juliol de 2011. 
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- En relació a les infraccions imputades, el recurrent es limita a negar, que no 
demostrar, la comissió d’aquestes infraccions i no afegeix cap fet o fonament jurídic 
nou que calgui ser valorat. En conseqüència,  es formula ratificació en el contingut de 
les propostes de resolució de data 26 d’abril de 2011 (expts. 37/2011 i 38/2011), i en 
l’Acord del Ple de data 19 de juliol de 2011. 
 
- Finalment, ha de ser totalment desestimada la sol· licitud de nul· litat o anul· labilitat 
del procediment formulada pel recurrent per, al seu entendre, haver-se infringit la 
normativa reguladora del procediment sancionador i perquè totes les actuacions, 
sempre segons el seu parer, estan viciades de desviació de poder, atès que, per una 
banda, el procediment ha seguit escrupolosament la normativa d’aplicació i, per l’altra, 
la desviació de poder invocada manca totalment de base fàctica o jurídica. 
 
Vist l’informe jurídic emès al respecte, el qual proposa desestimar el recurs de 
reposició interposat. 
 
Fonaments de Dret: 
 
I.  L’article 196.1 de la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic, disposa que els 
plecs o el document contractual poden preveure penalitats per al cas del compliment 
defectuós de la prestació objecte d’aquest o per al cas d’incompliment  dels 
compromisos o de les condicions especials d’execució del contracte que s’hagin 
establert de conformitat amb els articles 53.2 i 102.1.  
 
La resolució sancionadora ha de ser acordada pel Ple d’aquesta corporació, de 
conformitat amb allò que disposen els articles 196.8  i Disposició addicional Segona, 
apartat 2 de la Llei 30/2007 i l’article 22.2.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local. 
 
De conformitat amb el mateix article 196.8 de la Llei 30/2007, les penalitats s’han de 
fer efectives mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament 
total o parcial s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si s’escau, 
s’hagi constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments totals o parcials esmentats. 
 
Així mateix, resulta d’aplicació el contingut del Plec de clàusules 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, que formen part integrant del contracte subscrit amb l’empresa 
concessionària. 
 
II.  L’article 73 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu comú, estableix que 
l’òrgan administratiu que iniciï o tramiti un procediment, qualsevol que hagi estat la 
forma de la seva iniciació, podrà disposar la seva acumulació a altres procediments 
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amb els quals guardi identitat substancial o íntima connexió. Contra l’acord 
d’acumulació no  procedeix cap tipus de recurs. 
 
III. Pel que fa a la tramitació del procediment sancionador i els principis que 
l’informen, és aplicable el Títol IX, articles 127 a 138 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu comú, així com el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el 
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de 
Catalunya, d’aplicació supletòria als ens locals. 
 
IV. Per Acord adoptat pel Ple de data 19 de juliol de 2011 (publicat al BOP de Girona, 
núm. 144, de data 29 de juliol de 2011), es va delegar al Consell de Govern les 
competències relatives a la 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. 
 
V. 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 Ple en data 19 de juliol de 2011, el qual es ratifica en tots els seus 
extrems i, en conseqüència, imposar a l’empresa concessionària de la Ruta 14 
Queralbs – Ribes de transport escolar, com a responsable directa de les infraccions 
detallades en aquell acord, una sanció de dos mil sis-cents vuitanta-un euros amb 
vint-i-vuit cèntims (2.681,28 €). 
 
Segon. Efectuar el cobrament de la sanció econòmica mitjançant la deducció de la 
quantitat de dos mil sis-cents vuitanta-un euros amb vint-i-vuit cèntims (2.681,28 
€) de la facturació corresponent al mes de setembre de 2011 i, pel cas que no fos 
suficient, deduir la quantitat restant, de la facturació del mes d’octubre. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a la Intervenció d’aquesta corporació, pel seu 
coneixement i als efectes oportuns. 
 
Quart. Notificar aquest acord a l’empresa interessada, 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. 
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NÚM. 14.6. RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT 
CONTRA L’ACORD ADOPTAT PEL PLE DE DATA 19 DE JULIOL  DE 2011 
EN RELACIÓ ALS EXPEDIENTS SANCIONADORS 39/2011 I  40/2011 
 
Antecedents de fet: 
 
En data 19 d’agost de 2011, RE 1685, el senyor Felip Mir Vilarrasa, en representació 
de l’empresa Transports Mir, S.A. ha presentat recurs de reposició contra l’Acord 
adoptat pel Ple de data 19 de juliol de 2011, pel qual s’acumulaven els expedients 
39/2011 i 40/2011, incoats arrel de les inspeccions efectuades en dates 13 i 14 de gener 
de 2011, a la Ruta 15 Campelles-Ribes, de transport escolar, s’estimaven en part les 
al· legacions presentades per l’interessat i se li imposava una sanció de mil tres-cents 
cinc euros amb trenta-sis cèntims (1.305,36 €)  i s‘efectuava advertiment formal  
respecte a que l’acompanyant ha d’exigir la presentació de la documentació 
acreditativa que dóna dret a l’ús del servei (carnet de transport escolar). 
 
El recurrent fonamenta el seu recurs en invocar desconeixement del contingut mínim i 
veritable del contracte, la concurrència de desviació de poder i la invalidesa de les 
inspeccions efectuades, per la qual cosa sol· licita la nul· litat o, subsidiàriament, 
l’anul· labilitat del procediment. 
 
- En relació al suposat desconeixement del contingut mínim del contracte, el recurrent 
no introdueix cap element nou respecte al que havia al· legat en escrits anteriors, per la 
qual cosa s’efectua ratificació en allò exposat en l’Acord del Ple de data 19 de juliol de 
2011. Per altra banda, és irrefutable que en la data que es van efectuar les inspeccions 
objecte d’aquest procediment, la prestació específica d’aquesta ruta estava 
perfectament definida i notificada al concessionari, per la qual cosa les manifestacions 
efectuades en aquest sentit són del tot irrellevants. 
 
Sí esdevé necessari remarcar, per la seva gravetat, que és del tot inadmissible que el 
recurrent faci referència al fet que aquesta corporació havia efectuat unes suposades 
“amenaces” al concessionari per subscriure el contracte, quan de fet aquesta 
corporació es va limitar a notificar els efectes que, d’acord amb la legislació vigent en 
matèria de contractació pública, comportava l’incompliment del termini legalment 
atorgat per subscriure el contracte. 
 
- El recurrent es limita a invocar la concurrència de desviació de poder i, a tal efecte, 
es limita a transcriure l’article 63.1 de la Llei 30/1992, però ni determina els supòsits 
de fet en què fonamenta la concurrència de la desviació de poder, ni prova la seva 
concurrència, per la qual cosa, de conformitat amb allò que determina consolidada 
jurisprudència del Tribunal Suprem, aquesta sol· licitud ha de ser desestimada 
totalment. 
 
- El recurs al· lega també invalidesa de les inspeccions practicades, reiterant arguments 
exposats en escrits anteriors. En conseqüència cal ratificar-se en el contingut de les 
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propostes de resolució de data 26 d’abril de 2011 (expts. 39/2011 i 40/2011), i en  
l’Acord del Ple de data 19 de juliol de 2011. 
 
- En relació a les infraccions imputades, el recurrent es limita a negar, que no 
demostrar, la comissió d’aquestes infraccions i no afegeix cap fet o fonament jurídic 
nou que calgui ser valorat. En conseqüència,  es formula ratificació en el contingut de 
les propostes de resolució de data 26 d’abril de 2011 (expts. 39/2011 i 40/2011), i en 
l’Acord del Ple de data 19 de juliol de 2011. 
 
- Finalment, ha de ser totalment desestimada la sol· licitud de nul· litat o anul· labilitat 
del procediment formulada pel recurrent per, al seu entendre, haver-se infringit la 
normativa reguladora del procediment sancionador i perquè totes les actuacions, 
sempre segons el seu parer, estan viciades de desviació de poder, atès que, per una 
banda, el procediment ha seguit escrupolosament la normativa d’aplicació i, per l’altra, 
la desviació de poder invocada manca totalment de base fàctica o jurídica. 
 
Vist l’informe jurídic emès al respecte, el qual proposa desestimar el recurs de 
reposició interposat. 
 
Fonaments de Dret: 
 
I.  L’article 196.1 de la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic, disposa que els 
plecs o el document contractual poden preveure penalitats per al cas del compliment 
defectuós de la prestació objecte d’aquest o per al cas d’incompliment  dels 
compromisos o de les condicions especials d’execució del contracte que s’hagin 
establert de conformitat amb els articles 53.2 i 102.1.  
 
La resolució sancionadora ha de ser acordada pel Ple d’aquesta corporació, de 
conformitat amb allò que disposen els articles 196.8  i Disposició addicional Segona, 
apartat 2 de la Llei 30/2007 i l’article 22.2.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local. 
 
De conformitat amb el mateix article 196.8 de la Llei 30/2007, les penalitats s’han de 
fer efectives mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament 
total o parcial s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si s’escau, 
s’hagi constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments totals o parcials esmentats. 
 
Així mateix, resulta d’aplicació el contingut del Plec de clàusules 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, que formen part integrant del contracte subscrit amb l’empresa 
concessionària. 
 
II.  L’article 73 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu comú, estableix que 
l’òrgan administratiu que iniciï o tramiti un procediment, qualsevol que hagi estat la 



 40 

forma de la seva iniciació, podrà disposar la seva acumulació a altres procediments 
amb els quals guardi identitat substancial o íntima connexió. Contra l’acord 
d’acumulació no  procedeix cap tipus de recurs. 
 
III. Pel que fa a la tramitació del procediment sancionador i els principis que 
l’informen, és aplicable el Títol IX, articles 127 a 138 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu comú, així com el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el 
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de 
Catalunya, d’aplicació supletòria als ens locals. 
 
IV. Per Acord adoptat pel Ple de data 19 de juliol de 2011 (publicat al BOP de Girona, 
núm. 144, de data 29 de juliol de 2011), es va delegar al Consell de Govern les 
competències relatives a la 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. 
 
V. 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 Ple en data 19 de juliol de 2011, el qual es ratifica en tots els seus 
extrems i, en conseqüència, imposar a l’empresa concessionària de la Ruta  15 
Campelles – Ribes de transport escolar, com a responsable directa de les infraccions 
detallades en aquell acord, una sanció de mil tres-cents cinc euros amb trenta-sis 
cèntims (1.305,36 €), i efectuar advertiment formal respecte a que l’acompanyant ha 
d’exigir la presentació de la documentació acreditativa que dóna dret a l’ús del servei 
(carnet de transport escolar). 
 
Segon. Efectuar el cobrament de la sanció econòmica mitjançant la deducció de la 
quantitat de mil tres-cents cinc euros amb trenta-sis cèntims (1.305,36 €) de la 
facturació corresponent al mes de setembre de 2011 i, pel cas que no fos suficient, 
deduir la quantitat restant, de la facturació del mes d’octubre. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a la Intervenció d’aquesta corporació, pel seu 
coneixement i als efectes oportuns. 
 
Quart. Notificar aquest acord a l’empresa interessada, 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 
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conformitat amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
 
NÚM. 14.7. RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT 
CONTRA L’ACORD ADOPTAT PEL PLE DE DATA 19 DE JULIOL  DE 2011 
EN RELACIÓ ALS EXPEDIENTS SANCIONADORS 41/2011 I  42/2011 
 
Antecedents de fet: 
 
En data 19 d’agost de 2011, RE 1686, el senyor Felip Mir Vilarrasa, en representació 
de l’empresa Transports Mir, S.A. ha presentat recurs de reposició contra l’Acord 
adoptat pel Ple de data 19 de juliol de 2011, pel qual s’acumulaven els expedients 
41/2011 i 42/2011, incoats arrel de les inspeccions efectuades en dates 13 i 14 de gener 
de 2011, a la Ruta 16 Pardines-Ribes, de transport escolar, s’estimaven en part les 
al· legacions presentades per l’interessat i se li imposava una sanció de dos mil nou-
cents quatre euros amb setanta-dos cèntims (2.904,72 €). 
 
El recurrent fonamenta el seu recurs en invocar desconeixement del contingut mínim i 
veritable del contracte, la concurrència de desviació de poder i la invalidesa de les 
inspeccions efectuades, per la qual cosa sol· licita la nul· litat o, subsidiàriament, 
l’anul· labilitat del procediment. 
 
- En relació al suposat desconeixement del contingut mínim del contracte, el recurrent 
no introdueix cap element nou respecte al que havia al· legat en escrits anteriors, per la 
qual cosa s’efectua ratificació en allò exposat en l’Acord del Ple de data 19 de juliol de 
2011. Per altra banda, és irrefutable que en la data que es van efectuar les inspeccions 
objecte d’aquest procediment, la prestació específica d’aquesta ruta estava 
perfectament definida i notificada al concessionari, per la qual cosa les manifestacions 
efectuades en aquest sentit són del tot irrellevants. 
 
Sí esdevé necessari remarcar, per la seva gravetat, que és del tot inadmissible que el 
recurrent faci referència al fet que aquesta corporació havia efectuat unes suposades 
“amenaces” al concessionari per subscriure el contracte, quan de fet aquesta 
corporació es va limitar a notificar els efectes que, d’acord amb la legislació vigent en 
matèria de contractació pública, comportava l’incompliment del termini legalment 
atorgat per subscriure el contracte. 
 
- El recurrent es limita a invocar la concurrència de desviació de poder i, a tal efecte, 
es limita a transcriure l’article 63.1 de la Llei 30/1992, però ni determina els supòsits 
de fet en què fonamenta la concurrència de la desviació de poder, ni prova la seva 
concurrència, per la qual cosa, de conformitat amb allò que determina consolidada 
jurisprudència del Tribunal Suprem, aquesta sol· licitud ha de ser desestimada 
totalment. 
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- El recurs al· lega també invalidesa de les inspeccions practicades, reiterant arguments 
exposats en escrits anteriors. En conseqüència cal ratificar-se en el contingut de les 
propostes de resolució de data 26 d’abril de 2011 (expts. 41/2011 i 42/2011), i en  
l’Acord del Ple de data 19 de juliol de 2011. 
 
- En relació a les infraccions imputades, el recurrent es limita a negar, que no 
demostrar, la comissió d’aquestes infraccions i no afegeix cap fet o fonament jurídic 
nou que calgui ser valorat. En conseqüència,  es formula ratificació en el contingut de 
les propostes de resolució de data 26 d’abril de 2011 (expts. 41/2011 i 42/2011), i en 
l’Acord del Ple de data 19 de juliol de 2011. 
 
- Finalment, ha de ser totalment desestimada la sol· licitud de nul· litat o anul· labilitat 
del procediment formulada pel recurrent per, al seu entendre, haver-se infringit la 
normativa reguladora del procediment sancionador i perquè totes les actuacions, 
sempre segons el seu parer, estan viciades de desviació de poder, atès que, per una 
banda, el procediment ha seguit escrupolosament la normativa d’aplicació i, per l’altra, 
la desviació de poder invocada manca totalment de base fàctica o jurídica. 
 
Vist l’informe jurídic emès al respecte, el qual proposa desestimar el recurs de 
reposició interposat. 
 
Fonaments de Dret: 
 
I.  L’article 196.1 de la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic, disposa que els 
plecs o el document contractual poden preveure penalitats per al cas del compliment 
defectuós de la prestació objecte d’aquest o per al cas d’incompliment  dels 
compromisos o de les condicions especials d’execució del contracte que s’hagin 
establert de conformitat amb els articles 53.2 i 102.1.  
 
La resolució sancionadora ha de ser acordada pel Ple d’aquesta corporació, de 
conformitat amb allò que disposen els articles 196.8  i Disposició addicional Segona, 
apartat 2 de la Llei 30/2007 i l’article 22.2.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local. 
 
De conformitat amb el mateix article 196.8 de la Llei 30/2007, les penalitats s’han de 
fer efectives mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament 
total o parcial s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si s’escau, 
s’hagi constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments totals o parcials esmentats. 
 
Així mateix, resulta d’aplicació el contingut del Plec de clàusules 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, que formen part integrant del contracte subscrit amb l’empresa 
concessionària. 
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II.  L’article 73 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu comú, estableix que 
l’òrgan administratiu que iniciï o tramiti un procediment, qualsevol que hagi estat la 
forma de la seva iniciació, podrà disposar la seva acumulació a altres procediments 
amb els quals guardi identitat substancial o íntima connexió. Contra l’acord 
d’acumulació no  procedeix cap tipus de recurs. 
 
III. Pel que fa a la tramitació del procediment sancionador i els principis que 
l’informen, és aplicable el Títol IX, articles 127 a 138 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu comú, així com el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el 
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de 
Catalunya, d’aplicació supletòria als ens locals. 
 
IV. Per Acord adoptat pel Ple de data 19 de juliol de 2011 (publicat al BOP de Girona, 
núm. 144, de data 29 de juliol de 2011), es va delegar al Consell de Govern les 
competències relatives a la 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. 
 
V. 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 Ple en data 19 de juliol de 2011, el qual es ratifica en tots els seus 
extrems i, en conseqüència, imposar a l’empresa concessionària de la Ruta 16 
Pardines-Ribes, de transport escolar, com a responsable directa de les infraccions 
detallades en aquell acord, una sanció de dos mil nou-cents quatre euros amb 
setanta-dos cèntims (2.904,72 €). 
 
Segon. Efectuar el cobrament de la sanció econòmica mitjançant la deducció de la 
quantitat de dos mil nou-cents quatre euros amb setanta-dos cèntims (2.904,72 €) 
de la facturació corresponent al mes de setembre de 2011 i, pel cas que no fos 
suficient, deduir la quantitat restant de la facturació del mes d’octubre. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a la Intervenció d’aquesta corporació, pel seu 
coneixement i als efectes oportuns. 
 
Quart. Notificar aquest acord a l’empresa interessada, 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 
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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. 
 
 
NÚM. 15. ACORD DE SUPORT A L’ESCOLA CATALANA 
 
El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el català com a 
llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, fet que ha estat ratificat per una 
interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que imposa un ultimàtum 
per al seu compliment. Aquest fet atempta clarament contra el model d’escola 
catalana, un model educatiu que ha funcionat amb èxit els darrers 30 anys, basat en la 
no separació dels infants i joves per raó de llengua i gràcies al qual la nostra societat 
gaudeix d’un nivell de cohesió social acceptable. 
 
La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular a les aules 
han donat força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de reconeixement 
per part de diverses institucions europees i internacionals i ha estat avalat per 
evidències empíriques en l’informe PISA 2009 de l’OCDE, en el qual es constata que 
el nivell de coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya és elevat i, en el cas 
del castellà, fins i tot superior a la mitjana de l’Estat espanyol. 
 
Aquest model educatiu ha contribuït de manera decisiva a pal· liar el greu desequilibri 
que viu el català, llengua pròpia de Catalunya, respecte del castellà, en diferents àmbits 
socials i culturals, alhora que s’ha demostrat eficaç en l’acollida i la inclusió social 
dels infants i joves dels darrers moviments immigratoris, tot contribuint a mantenir la 
cohesió social de les nostres ciutats i pobles. 
 
Per tot això, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de 
la Gestió, el Ple acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
Primer. Manifestar el rebuig a les sentències del Tribunal Suprem espanyol i a la 
interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que posen en perill el 
sistema d’immersió lingüística als centres educatius de Catalunya. 
 
Segon. Manifestar el suport al model d’escola catalana en llengua i continguts, així 
com a tota la comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-lo en el dia a dia, sense 
atendre aquestes sentències ni altres similars que les puguin seguir. 
 
Tercer. Instar el Parlament de Catalunya a manifestar el seu desacord amb aquestes 
sentències i instar el Govern català a no fer cap pas enrere i a complir el que diu la Llei 
d’Educació de Catalunya pel que fa a la llengua vehicular i d’aprenentatge en 
l’ensenyament. 
 
Quart. Fer saber aquests acords al Tribunal Suprem espanyol, al Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, al Govern català, al Govern espanyol i als grups parlamentaris 
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del Parlament de Catalunya, el Congrés dels Diputats i el Senat espanyol, així com a la 
plataforma Somescola.cat, impulsora d’aquesta iniciativa. 
 
El president explica que aquest tema també es va tractar en el Consell d’Alcaldes del 
passat dia 6 de setembre, que va adoptar l’acord d’adherir-se al manifest “Som escola”. 
 
Comenta que el que es pretén és donar suport a la immersió lingüística. Afegeix també 
que just ahir  hi va haver un acte d’adhesió a aquest manifest.  
 
 
NÚM. 16. ACORD PER MOSTRAR EL MALESTAR AL DEPARTAME NT DE 
SALUT PEL PROCÉS DE REORGANITZACIÓ DE LES URGÈNCIES  A LA 
COMARCA DEL RIPOLLÈS 
 
El Ripollès ha expressat el seu rebuig a la reorganització del servei d’atenció 
continuada aplicada a la comarca pel Departament de Salut, des de diferents 
ajuntaments, institucions, partits polítics i altres entitats.  
 
El Consell d’Alcaldes, en la seva sessió celebrada el dia 6 de setembre de 2011 va 
deixar constància de la sensació de desatenció que el Departament de Salut ha generat 
amb la comunicació d’aquesta decisió i del malestar per no haver utilitzat el Govern 
Territorial de Salut del Ripollès com a òrgan de debat amb el territori. 
 
Vist el dictamen emès pel Consell d’Alcaldes de la comarca del Ripollès en la seva 
sessió de data 6 de setembre de 2011. 
 
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. Expressar al Departament de Salut l’enuig per la manca de comunicació i, fins 
i tot, sensació de desatenció que les alcaldesses i alcaldes han tingut en aquest procés, 
en especial, des de la Vall de Camprodon. 
 
Segon. Lamentar que el procediment seguit pel Departament de Salut hagi obviat 
l’òrgan de representació territorial que el mateix Departament va instar als ajuntaments 
i institucions del territori a crear, el Govern Territorial de Salut. Així mateix, lamentar 
que els Serveis Territorials de Salut a Girona encara no hagin contestat la petició de 
reunió d’aquest òrgan enviada pel president del Consell Comarcal del Ripollès a 
principis del mes d’agost passat. 
 
Tercer. Lamentar que la informació donada a mitjan agost a representants dels 
municipis des dels Serveis Territorials de Salut a Girona no s’hagi correspost a la 
realitat que s’ha esdevingut a principis de setembre, amb la retallada d’un dels dos 
metges de guàrdia que ha de cobrir les dues àrees bàsiques del Baix Ripollès, que 
comprenen 13 dels 19 municipis de la comarca. Això significa que només hi haurà dos 
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metges de guàrdia per atendre les urgències de la Vall de Ribes, la Vall de Camprodon 
i el Baix Ripollès en horari nocturn. 
 
Quart. Comunicar aquest acord al Departament de Salut, als Serveis Territorials de 
Salut a Girona i al Delegat de Govern a Girona, a fi i efecte que tinguin constància del 
malestar generat al territori pel procés seguit des de la Generalitat. 
 
El president comenta que des que es va tenir coneixement de la reorganització dels 
serveis mèdics al territori, ha tingut diverses converses i reunions amb el Departament 
de Salut, el PSC i el món sanitari, per intentar redreçar aquesta situació. La sorpresa va 
ser que dels dos metges que hi havia d’haver al Ripollès, només n’hi ha un, i d’aquí 
l’enuig que es manifesta en aquests acord. Cal que el Ple del Consell Comarcal  mostri 
el seu rebuig. 
 
Intervé el senyor Enric Pérez, portaveu del PSC, i manifesta que al seu partit estan 
satisfets amb aquest acord i el del Consell d’Alcaldes. Cal mostrar el rebuig, amb 
energia, davant d’aquesta situació. No s’ajusta a les necessitats dels ciutadans del 
Ripollès. Es va haver de demanar un helicòpter ahir perquè no hi havia ambulància. 
També volen fer palès que el passat cap de setmana hi va haver manifestacions a 
Camprodon i s’hi va  trobar a faltar al president. Creu que hi havia d’haver estat. Cal 
posar els interessos del territori per davant dels del partit. S’havia d’haver prioritzat la 
presència a Camprodon, per davant del nomenament d’hereus i pubilles. 
 
També manifesta que, al seu parer, el delegat del Govern a Girona hauria d’actuar amb 
més energia i força. Creu que s’ha de convocar el Govern Territorial de Salut. No es 
pot deixar els ciutadans sense cobrir les seves necessitats més bàsiques. Emplaça el 
president a posar-se al capdavant dels alcaldes de la Vall de Camprodon i del Ripollès. 
 
El president respon: vostè ho ha dit! Jo no he parat de fer les gestions oportunes per 
pressionar i donar suport. He fet gestions i quilòmetres i, pel que fa a l’absència a la 
manifestació de Camprodon, a part de l’acte que havia de presidir, després tenia un 
assumpte concertat que no podia eludir i no hi hagués pogut arribar a temps. Insistir 
amb aquest tema. Té constància de l’incident ocorregut. En el Consell d’Alcaldes va 
fer la proposta de fer el seguiment de la reorganització sanitària. De moment veu el 
problema de les ambulàncies. Fa un parell de dies es va haver d’avisar l’helicòpter 
perquè totes les ambulàncies estaven de servei. 
 
El senyor Enric Pérez diu que tenen la mà estesa per redreçar la situació i sol· liciten 
convocar el Govern Territorial de Salut. 
 
Intervé la senyora Teresa Jordà per sumar-se a la moció i les paraules del senyor Pérez. 
Voldria que en la moció sorgís plasmat aquest incident, com a fet greu. Amb la vida de 
les persones no s’hi juga. Fer venir un helicòpter val molts diners. Els 26.000 habitants 
del Ripollès no es poden valorar igual com els del Gironès. Als que manen, si no ho 
entenen, se’ls ha d’explicar. Preguem introduir l’explicació a la moció. 
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Debatuda la proposta, el Ple acorda per unanimitat dels membres assistents introduir 
un nou punt referent a l’activació de l’helicòpter. Per tant, el text queda redactat de la 
manera següent: 
 
NÚM. 16. ACORD PER MOSTRAR EL MALESTAR AL DEPARTAME NT DE 
SALUT PEL PROCÉS DE REORGANITZACIÓ DE LES URGÈNCIES  A LA 
COMARCA DEL RIPOLLÈS 
 
El Ripollès ha expressat el seu rebuig a la reorganització del servei d’atenció 
continuada aplicada a la comarca pel Departament de Salut, des de diferents 
ajuntaments, institucions, partits polítics i altres entitats.  
 
El Consell d’Alcaldes, en la seva sessió celebrada el dia 6 de setembre de 2011 va 
deixar constància de la sensació de desatenció que el Departament de Salut ha generat 
amb la comunicació d’aquesta decisió i del malestar per no haver utilitzat el Govern 
Territorial de Salut del Ripollès com a òrgan de debat amb el territori. 
 
Vist el dictamen emès pel Consell d’Alcaldes de la comarca del Ripollès en la seva 
sessió de data 6 de setembre de 2011. 
 
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. Expressar al Departament de Salut l’enuig per la manca de comunicació i, fins 
i tot, sensació de desatenció que les alcaldesses i alcaldes han tingut en aquest procés, 
en especial, des de la Vall de Camprodon. 
 
Segon. Lamentar que el procediment seguit pel Departament de Salut hagi obviat 
l’òrgan de representació territorial que el mateix Departament va instar als ajuntaments 
i institucions del territori a crear, el Govern Territorial de Salut. Així mateix, lamentar 
que els Serveis Territorials de Salut a Girona encara no hagin contestat la petició de 
reunió d’aquest òrgan enviada pel president del Consell Comarcal del Ripollès a 
principis del mes d’agost passat. 
 
Tercer. Lamentar que la informació donada a mitjan agost a representants dels 
municipis des dels Serveis Territorials de Salut a Girona no s’hagi correspost a la 
realitat que s’ha esdevingut a principis de setembre, amb la retallada d’un dels dos 
metges de guàrdia que ha de cobrir les dues àrees bàsiques del Baix Ripollès, que 
comprenen 13 dels 19 municipis de la comarca. Això significa que només hi haurà dos 
metges de guàrdia per atendre les urgències de la Vall de Ribes, la Vall de Camprodon 
i el Baix Ripollès en horari nocturn. 
 
Quart. Constatar que la reordenació de les urgències en horari nocturn i la supressió 
d’una ambulància al Ripollès no s’ajusta a la realitat del territori. A tall d’exemple, el 
dilluns 19 de setembre un operari es va ferir (trencament de fèmur) a Ripoll i va haver 
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d’esperar 45 minuts perquè les dues ambulàncies disponibles estaven ocupades (una es 
trobava fent un servei a Camprodon, a 25 km de Ripoll). La situació va fer que fins i 
tot s’activés un helicòpter, amb el cost que això suposa. Un cas, no únic en les darreres 
setmanes, que els consellers comarcals qualifiquen de “molt greu”. 
 
Cinquè. Comunicar aquest acord al Departament de Salut, als Serveis Territorials de 
Salut a Girona i al Delegat de Govern a Girona, a fi i efecte que tinguin constància del 
malestar generat al territori pel procés seguit des de la Generalitat. 
 
 
NÚM. 17. DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DELS MEMBRES D E LA 
COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE LA GESTIÓ I DE LA 
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 
 
Es dóna compte al Ple que els diferents grups comarcals, en compliment dels acords 5 
i 6 adoptats en el Ple de data 19 de juliol de 2011, han presentat escrits ens els quals 
consta el nomenament dels respectius representants, tant a la Comissió Informativa i 
de Seguiment de la Gestió com a la Comissió Especial de Comptes, d’acord amb el 
detall següent: 
 

 CiU PSC-PM Esquerra-AM 

Comissió 
Informativa i de 
Seguiment de la 
Gestió 

Xavier Cima Ruiz 
Montserrat Portabella 
Darnés 

Núria López 
Rodríguez 

Teresa Jordà i 
Roura 

Comissió Especial 
de Comptes 

Xavier Cima Ruiz Enric Pérez i Casas 
M. Carme Freixa i 
Bosch 

 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
NÚM. 18. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
Es dóna compte dels Decrets dictats per la Presidència que es detallen a continuació: 
 
Decret de 09.05.11: Ordenar l’abstenció del funcionari ER, interventor habilitat del 

CCR, de tota intervenció en l’expedient que es tramita 
d’aprovació d’un contracte privat de cessió d’ús de les plantes 
segona i tercera de l’edifici denominat “Pavelló Modest Sayós” 
entre l’Ajuntament de Ripoll, el CCR i els Salesians, en trobar-
se incurs en alguns dels supòsits de l’article 28.2 de la Llei 
30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
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Decret de 16.05.11: Ordenar l’abstenció del funcionari ER, interventor habilitat del 
CCR, de tota intervenció en l’expedient que es tramita 
d’aprovació d’un conveni a subscriure entre el CCR i la 
societat “Llar d’Infants del Petit Avet, SCCL”, en trobar-se 
incurs en alguns del supòsits de l’article 28.2 de la Llei 
30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 

Decret de 18.05.11: Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament d’Ogassa per la redacció 
de la memòria valorada referent a l’arranjament dels 
desperfectes produïts per una intensitat de precipitació 
excepcional al camí que va d’Ogassa a Camprodon. 

Decret de 19.05.11: Que intervenció doni de baixa les obligacions que consten com 
a pendents de pagament en la comptabilitat del CCR, relatives 
a cursos de català per a immigrants. 

Decret de 20.05.11: Modificar l’oferta pública d’ocupació de l’any 2008, d’acord 
amb l’amortització de places acordada pel Ple en dates de 19 de 
gener de 2010 i de 16 de novembre de 2010. 

Decret de 20.05.11: Modificar l’oferta pública d’ocupació de l’any 2010, d’acord  
amb la transformació de dues places de la plantilla de la 
corporació de personal laboral en funcionari, acordada pel Ple 
en data 16 de novembre de 2010. 

Decret de 23.05.11: Contracte menor de serveis per al manteniment de l’equip 
d’alimentació elèctrica ininterrompuda per a l’equip UPS-
20.000 NX/3 (30’). 

Decret de 23.05.11: Incoar expedient sancionador a l’empresa SPI SLU, com a 
conseqüència de l’acta d’inspecció efectuada per delegació de 
l’ACA en data 26-04-11, per no complir tots els valors 
permesos pel Reglament regulador d’abocaments d’aigües 
residuals a la comarca. 

Decret de 26.05.11: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 1 de l’obra inclosa al PUOSC 2008 titulada 
“Urbanització del passeig del Ramal d’Entrada”, de 
l’Ajuntament de Molló, per un valor de 61.969,51 €. 

Decret de 26.05.11: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 2 de l’obra inclosa al PUOSC 2008 titulada 
“Urbanització del passeig del Ramal d’Entrada”, de 
l’Ajuntament de Molló, per un valor de 89.945,27 €. 

Decret de 26.05.11: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 3 de l’obra inclosa al PUOSC 2008 titulada 
“Urbanització del passeig del Ramal d’Entrada”, de 
l’Ajuntament de Molló, per un valor de 156.231,45 €. 

Decret de 27.05.11: Atorgar una subvenció de 1.000 € a l’ONG “Som-hi”, 
destinada a col· laborar en el projecte d’ajuda a l’àrea de Pakour 
i Sokourne  

Decret de 27.05.11: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 1 de l’obra inclosa al PUOSC 2010 titulada 
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“Construcció d’un dipòsit nou d’aigua”, de l’Ajuntament de 
Sant Joan de les Abadesses, per un valor de 5.448,04 €. 

Decret de 27.05.11: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 2 de l’obra inclosa al PUOSC 2010 titulada 
“Construcció d’un dipòsit nou d’aigua”, de l’Ajuntament de 
Sant Joan de les Abadesses, per un valor de 5.830,15 €. 

Decret de 27.05.11: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 3 de l’obra inclosa al PUOSC 2010 titulada 
“Construcció d’un dipòsit nou d’aigua”, de l’Ajuntament de 
Sant Joan de les Abadesses, per un valor de 21.616,93 €. 

Decret de 30.05.11: Atorgament d’ajut individuals de menjador escolar per al curs 
2010-2011. 

Decret de 01.06.11: Ordenar al Servei de Joventut del CCR, que efectuï la inspecció 
de diverses instal· lacions juvenils. 

Decret de 01.06.11: Atorgar un subvenció de 200,00 € al Col·lectiu d’Artesans de 
la Vall de Ribes, en concepte de col· laborar en l’organització 
de tres fires: Fira Formatgera, Festa de la Mel i Festa de 
Muntanya i Neu. 

Decret de 01.06.11: Atorgar un subvenció de 120,00 € a l’AMPA del CEE Ramon 
Suriñach, de Ripoll, en concepte de col· laborar en 
l’organització del viatge a Girona de pares i alumnes per 
l’exposició final de Comenius a la Fontana d’Or. 

Decret de 01.06.11: Requerir a la presidenta de la SCCL Granja Escola Can Masó, 
per tal que, en un termini de quinze dies hàbils, esmeni les 
deficiències detectades en la inspecció efectuada en data 19 de 
maig de 2011 a la casa de colònies ca la Santa, de Vilallonga de 
Ter, i aporti documentació complementària.  

Decret de 01.06.11: Aprovació del Pla de seguretat i salut de l’obra del projecte 
d’instal· lació d’una sala de calderes de biomassa i la 
corresponent sitja a l’edifici Modest Sayós. 

Decret de 09.06.11: Atorgar una subvenció de 3.000,00 € a l’Escola de Futbol del 
Ripollès, en concepte d’ajut en el projecte de l’escola de futbol. 

Decret de 09.06.11: Atorgar una subvenció de 200,00 € a Ripoll Motor Club, en 
concepte de col· laborar en l’organització del Campionat 
d’Espanya i Catalunya de trial de clàssiques. 

Decret de 14.06.11: Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Campelles per la 
redacció d’un informe tècnic de comprovació d’una llicència 
d’obres d’un habitatge unifamiliar. 

Decret de 17.06.11: Requerir a la representant de la casa de colònies les Coromines, 
del municipi de Campdevànol, per tal que, en un termini de tres 
mesos, esmeni les deficiències detectades en la inspecció 
efectuada en data 10 de juny de 2011.  

Decret de 22.06.11: Atorgar una subvenció de 400,00 € a la Mancomunitat de 
Municipis de la Vall de Camprodon, en concepte de col· laborar 
en l’organització de la fira Vall de Camprodon km.0. 
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Decret de 27.06.11: Contractar quatre treballadors en règim laboral temporal, en la 
modalitat de contracte de durada determinada, d’interès social 
o foment de l’ocupació agrària, per la realització dels serveis 
d’educació ambiental a les escoles del Ripollès, servei de 
comprovació dels xips de control dels contenidors de RSU de 
la comarca, i la seva digitalització, i la digitalització dels 
documents conservats a l’Arxiu Comarcal del Ripollès. 

Decret de 30.06.11: Desestimar el recurs de reposició formulat per l’empresa ECP, 
SA contra el Decret de Presidència mitjançant el qual 
s’imposava una sanció com a responsable d’una infracció lleu 
en relació amb el sistema de sanejament. 

Decret de 30.06.11: Atorgar un incentiu de productivitat a la professora de música, 
GSR, per haver impartit classes d’acompanyament en repertori 
de flauta i cant durant els mesos d’abril, maig i juny.  

Decret de 04.07.11: Concórrer a la convocatòria de subvenció per als programes de 
desenvolupament local, i aprovar els plans de treball per a la 
creació d’un servei de càtering comarcal i per a la creació i 
disseny de paquets turístics transversals al Ripollès i suport a la 
comercialització, per als anys 2011-2012. 

Decret de 08.07.11: Contracte menor d’obra per a pintar l’edifici de l’Escola 
Comarcal de Música del Ripollès (Centre Formatiu del 
Ripollès), amb l’empresa Camps i Sadurní, SA, per un import 
de 6.680,92 €, IVA inclòs. 

Decret de 08.07.11: Contracte menor d’obra per a pintar la barana de l’escala de 
l’Escola Comarcal de Música del Ripollès (Centre Formatiu del 
Ripollès), amb l’empresa Camps i Sadurní, SA, per un import 
de 991,20 €, IVA inclòs. 

Decret de 08.07.11: Contracte menor d’obra d’insonorització d’una aula al Centre 
Formatiu del Ripollès, amb l’empresa Xavier Alsina, SA, per 
un import de 9.928,07 €, IVA inclòs. 

Decret de 08.07.11: Contracte menor d’instal· lació de dues clapetes als 
sobreeixidors de la xarxa del col· lector de Ripoll, amb 
l’empresa Cadagua, SA, per un import de 3.875,59 €, IVA 
inclòs. 

Decret de 08.07.11: Contracte menor de subministrament de contenidors de 
selectiva per a la comarca del Ripollès, any 2011, amb 
l’empresa Ros Roca, per un import de 5.724,17 €, IVA inclòs. 

Decret de 08.07.11: Nomenament de vicepresidents del CCR. 
Decret de 08.07.11: Organització del govern comarcal. 
Decret de 08.07.11: Delegació de competències del president a favor del Consell de 

Govern. 
Decret de 11.07.11: Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Campelles per la 

redacció d’un informe tècnic de comprovació d’una llicència de 
segregació de la finca “Cal Ferraret”. 

Decret de 12.07.11: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 1 de l’obra inclosa al PUOSC 2009 titulada 
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“Centre d’interpretació del bosc i la natura, 2a. fase”, de 
l’Ajuntament de Planoles, per un valor de 123.834,46 €. 

Decret de 12.07.11: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 2 de l’obra inclosa al PUOSC 2009 titulada 
“Centre d’interpretació del bosc i la natura, 2a. fase”, de 
l’Ajuntament de Planoles, per un valor de 70.835,54 €. 

Decret de 12.07.11: Atorgar una subvenció a la professora de la UNED, M. Jesús 
de Sande, en concepte de col· laborar en les despeses 
ocasionades pel fet d’impartir classes durant el curs 2010-2011. 

Decret de 14.07.11: Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Ribes de Freser per la 
redacció del projecte referent a la reforma i substitució de la 
coberta de l’edifici del carrer Sant Quintí, 47. 

Decret de 14.07.11: Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Ribes de Freser per la 
redacció de la memòria valorada per la pavimentació dels 
carrers de Ventolà. 

Decret de 18.07.11: Atorgament d’ajuts individuals de desplaçament per al curs 
2010-2011. 

Decret de 18.07.11: Donar per efectuada la inspecció d’ofici bianual realitzada pel 
Servei de Joventut del CCR a la casa de colònies El Caliu, del 
municipi de Planoles, amb resultat favorable. 

Decret de 20.07.11: Habilitar el Sr. ERT, funcionari i interventor habilitat de la 
corporació, per tal que pugui trametre i signar electrònicament 
mitjançant l’extranet de les administracions catalanes, tots 
aquells documents que siguin legalment preceptius en matèria 
de procediments de tutela financera del CCR. 

Decret de 21.07.11: Classificar les proposicions presentades pels licitadors i 
requerir a l’empresa ECOIMSA, com a licitadora que ha 
presentat l’oferta més avantatjosa per a la contractació de 
serveis de transport i tractament dels lixiviats de l’abocador 
comarcal Ripollès-3, que aporti més documentació 

Decret de 22.07.11: Requerir al representant de la casa de colònies Pare Artigues, 
del municipi de Planoles, per tal que, en un termini de tres 
mesos, esmeni les deficiències detectades en la inspecció 
efectuada en data 29 de juny de 2011.  

Decret de 22.07.11: Requerir a la presidenta de la SCCL Granja Escola Can Masó, 
com a representant de la casa de colònies ca la Santa, del 
municipi de Vilallonga de Ter, per tal que, en un termini de 10 
dies, aporti més documentació.  

Decret de 25.07.11: Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Ribes de Freser per la 
redacció del projecte executiu de reforma i ampliació de la 
piscina municipal. 

Decret de 26.07.11: Denegar la subvenció sol· licitada per l’Associació de Veïns del 
Barri de l’Estació de Campdevànol, per manca de consignació 
pressupostària. 

Decret de 28.07.11: Requerir a al representant de la casa de colònies Pare Coll, del 
municipi de Gombrèn, per tal que, en un termini de deu dies, 
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esmeni les deficiències detectades en la inspecció efectuada en 
data 29 de juny de 2011 i aporti documentació.  

Decret de 29.07.11: Aprovar el plec de clàusules administratives particulars del 
procediment negociat sense publicitat del contracte d’obres per 
a la realització de les actuacions (exclosa l’actuació núm. 5) i 
millores d’acord amb el document de diagnosi per determinar 
les infiltracions d’aigües blanques en el col· lector en alta de 
Ribes de Freser, tramitació urgent. 

Decret de 29.07.11: Imposar una sanció a l’A de J EM, per no atendre el 
requeriment de data 8 de febrer de 2010, consistent en esmenar 
deficiències i presentar documentació complementària. 

Decret de 01.08.11: Atorgar una subvenció de 250,00 € al Club Futbol Ripoll, de 
Ripoll, en concepte de col· laborar en l’organització del II 
Torneig Ripoll Bressol de Catalunya. 

Decret de 01.08.11: Atorgar una subvenció de 250,00 € al Country Club Hípic del 
Ripollès, en concepte de col· laborar en l’organització de la 
XIV edició del Raid Hípic de Ripoll Comte Arnau. 

Decret de 01.08.11: Atorgar una subvenció de 100,00 € a l’Ajuntament de Setcases, 
de Ripoll, en concepte de col· laborar en les despeses de la festa 
d’homenatge a la gent gran. 

Decret de 02.08.11: Atorgar una subvenció de 150,00 € a l’entitat Diables de 
Ripoll, en concepte de col· laborar en l’organització de la 
Revetlla alternativa de la Font del Tòtil. 

Decret de 02.08.11: Atorgar una subvenció de 300,00 € a la Mancomunitat 
Intermunicipal de la Vall de Camprodon, en concepte de 
col· laborar en l’organització de la 12a. edició del Festival de 
Música de la Vall de Camprodon. 

Decret de 02.08.11: Atorgar una subvenció de 500,00 € a l’Escola Gimnàs Lee 
Young Ripoll, en concepte de col· laborar en l’organització del 
Campionat Comtal Vila de Ripoll de tècnica de Taekwondo. 

Decret de 02.08.11: Contracte menor d’obra de construcció d’una àrea d’aportació a 
Sant Antoni i subministrament i col· locació d’un armari a la 
zona de les Feixes del municipi de Sant Joan de les Abadesses, 
amb l’empesa Construccions Campdevànol 96, SL, per un 
import de 15.689,24 €, IVA inclòs. 

Decret de 03.08.11: Adjudicar el procediment obert amb un únic criteri 
d’adjudicació, el preu més baix, del servei de transport i 
tractament dels lixiviats de l’abocador Ripollès-3, a l’empresa 
Ecológica, Ibérica y Mediterránea, SA (ECOIMSA), pel preu 
de 133.650,00 €/any, IVA inclòs. 

Decret de 04.08.11: Contracte menor d’obra per reparar un tram de col· lector de 
l’EDAR de Ribes de Freser, concretament al riu Freser, uns 
metres avall de la resclosa, amb l’empresa COP Germans 
Marty, SA, i per un import de 9.676,00 €, IVA inclòs. 

Decret de 04.08.11: Contracte menor de subministrament i instal· lació d’un bufador 
del reactor biològic de l’EDAR de Sant Joan de les Abadesses, 
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amb l’empresa Pedro Gil, SL, i per un import de 17.607,31 €, 
IVA inclòs. 

Decret de 05.08.11: Imposar a l’empresa MMP, 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 05.08.11: Imposar a l’empresa SPI, SLU, 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 08.08.11: Reconeixement d’ajuts de menjador escolar de caràcter gratuït 
per al curs 2011-2012. 

Decret de 09.08.11: Esmena d’error material detectat en el Decret de Presidència de 
data 3 d’agost de 2011 d’adjudicació del procediment obert 
amb un únic criteri d’adjudicació, el preu més baix, del servei 
de transport i tractament dels lixiviats de l’abocador Ripollès-3. 

Decret de 09.08.11: Requerir al representant de l’Associació Catalana de Cases de 
Colònies, titular de l’alberg de joventut Roques Blanques, del 
municipi de Ribes de Freser, per tal que en un termini de 3 
mesos, esmeni les deficiències detectades en la inspecció 
efectuada en data 4 d’agost de 2011, i aporti documentació 
complementària. 

Decret d’11.08.11: Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Vilallonga de Ter per 
la realització d’una inspecció d’una activitat de carnisseria amb 
obrador i venta de queviures. 

Decret de 12.08.11: Execució del contracte del servei de transport escolar per al 
curs 2011-2012 de la Ruta 1, Setcases-Camprodon per 
l’empresa TEISA. 

Decret de 12.08.11: Execució del contracte del servei de transport escolar per al 
curs 2011-2012 de la Ruta 3, Beget-Camprodon per l’empresa 
TEISA. 

Decret de 12.08.11: Execució del contracte del servei de transport escolar per al 
curs 2011-2012 de la Ruta 4, Salarsa-Camprodon per l’empresa 
Bernardino Llongarriu Guillamet. 

Decret de 12.08.11: Execució del contracte del servei de transport escolar per al 
curs 2011-2012 de la Ruta 5, Sant Pau-Camprodon per 
l’empresa TEISA. 

Decret de 12.08.11: Execució del contracte del servei de transport escolar per al 
curs 2011-2012 de la Ruta 6, Vall del Bac-Sant Pau per 
l’empresa Maria Roura Tallant. 

Decret de 12.08.11: Execució del contracte del servei de transport escolar per al 
curs 2011-2012 de la Ruta 7, Ogassa-Sant Joan de les 
Abadesses per l’empresa TEISA. 
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Decret de 12.08.11: Execució del contracte del servei de transport escolar per al 
curs 2011-2012 de la Ruta 8, Les Llosses-Ripoll per l’empresa 
TEISA. 

Decret de 12.08.11: Execució del contracte del servei de transport escolar per al 
curs 2011-2012 de la Ruta 9, Vallfogona-Ripoll per l’empresa 
TEISA. 

Decret de 12.08.11: Execució del contracte del servei de transport escolar per al 
curs 2011-2012 de la Ruta 10, Gombrèn-Campdevànol per 
l’empresa Transports Mir, SA. 

Decret de 12.08.11: Execució del contracte del servei de transport escolar per al 
curs 2011-2012 de la Ruta 11, Gombrèn-Ripoll per l’empresa 
Transports Mir, SA. 

Decret de 12.08.11: Execució del contracte del servei de transport escolar per al 
curs 2011-2012 de la Ruta 12, Toses-Planoles per l’empresa 
Transports Mir, S.. 

Decret de 12.08.11: Execució del contracte del servei de transport escolar per al 
curs 2011-2012 de la Ruta 13, Toses-Ribes per l’empresa 
Transports Mir, SA. 

Decret de 12.08.11: Execució del contracte del servei de transport escolar per al 
curs 2011-2012 de la Ruta 14, Queralbs-Ribes per l’empresa 
Transports Mir, SA. 

Decret de 12.08.11: Execució del contracte del servei de transport escolar per al 
curs 2011-2012 de la Ruta 15, Campelles-Ribes per l’empresa 
Transports Mir, SA. 

Decret de 12.08.11: Execució del contracte del servei de transport escolar per al 
curs 2011-2012 de la Ruta 16, Pardines-Ribes per l’empresa 
Transports Mir, SA. 

Decret de 12.08.11: Execució del contracte del servei de transport escolar per al 
curs 2011-2012 de la Ruta 17, EE Vall del Ter per l’empresa 
Jordi Coma Marcé. 

Decret de 12.08.11: Execució del contracte del servei de transport escolar per al 
curs 2011-2012 de la Ruta 18, EE Vall de Ribes per l’empresa 
Transports Mir, SA. 

Decret de 12.08.11: Execució del contracte del servei de transport escolar per al 
curs 2011-2012 de la Ruta 19, EE Ripoll-Ripoll per l’empresa 
Creu Roja Espanyola a Ripoll. 

Decret de 12.08.11: Execució del contracte del servei de transport escolar per al 
curs 2011-2012 de la Ruta 20, Bruguera-Ribes per l’empresa 
Transport de Viatgers Coll, SL. 

Decret de 23.08.11: Classificar les proposicions presentades pels licitadors i 
requerir a l’empresa COP Germans Marty, SA, com a licitadora 
que ha presentat l’oferta més avantatjosa per a la contractació 
de serveis les obres de les actuacions (exclosa l’actuació núm. 
5) i millores d’acord amb el document de diagnosi per 
determinar les infiltracions d’aigües blanques en el col· lector 
en alta de Ribes de Freser, que aporti més documentació. 
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Decret de 29.08.11: Incoar expedient per a la constitució de la Junta de Protecció 
Civil Comarcal. 

Decret de 31.08.11: Inscripció de la instal· lació casa de colònies el Caliu, del 
municipi de Planoles, al Registre d’instal· lacions destinades a 
activitats de lleure amb infants i joves del CCR. 

Decret de 31.08.11: Inscripció de la instal· lació alberg de joventut la Ruta del 
Ferro, del municipi de Sant Joan de les Abadesses, al Registre 
d’instal· lacions destinades a activitats de lleure amb infants i 
joves del CCR. 

Decret de 31.08.11: Inscripció de la instal· lació alberg de joventut Cal Nuri, del 
municipi de Ribes de Freser, al Registre d’instal· lacions 
destinades a activitats de lleure amb infants i joves del CCR. 

Decret de 31.08.11: Inscripció del campament juvenil la Farga, del municipi de 
Queralbs, al Registre d’instal· lacions destinades a activitats de 
lleure amb infants i joves del CCR. 

Decret de 31.08.11: Inscripció de la instal· lació alberg de joventut els Maristes, del 
municipi de Toses, al Registre d’instal· lacions destinades a 
activitats de lleure amb infants i joves del CCR. 

Decret de 31.08.11: Inscripció de la instal· lació casa de colònies les Coromines, del 
municipi de Campdevànol, al Registre d’instal· lacions 
destinades a activitats de lleure amb infants i joves del CCR. 

Decret de 31.08.11: Inscripció de la instal· lació alberg de joventut la Farga, del 
municipi de Queralbs, al Registre d’instal· lacions destinades a 
activitats de lleure amb infants i joves del CCR. 

Decret de 31.08.11: Inscripció de la instal· lació casa de colònies llar de Sant Pau, 
del municipi de Sant Pau de Segúries, al Registre 
d’instal· lacions destinades a activitats de lleure amb infants i 
joves del CCR. 

Decret de 31.08.11: Inscripció de la instal· lació casa de colònies Pare Artigues, del 
municipi de Planoles, al Registre d’instal· lacions destinades a 
activitats de lleure amb infants i joves del CCR. 

Decret de 31.08.11: Inscripció de la instal· lació casa de colònies Mas Cabàlies, del 
municipi d’Ogassa, al Registre d’instal· lacions destinades a 
activitats de lleure amb infants i joves del CCR. 

Decret de 31.08.11: Inscripció de la instal· lació alberg de joventut Roques 
Blanques, del municipi de Ribes de Freser, al Registre 
d’instal· lacions destinades a activitats de lleure amb infants i 
joves del CCR. 

Decret de 31.08.11: Inscripció de la instal· lació casa de colònies Torre del Coll, del 
municipi de Camprodon, al Registre d’instal· lacions destinades 
a activitats de lleure amb infants i joves del CCR. 

Decret de 31.08.11: Inscripció de la instal· lació casa de colònies Casal l’Esperança, 
del municipi d’Ogassa, al Registre d’instal· lacions destinades a 
activitats de lleure amb infants i joves del CCR. 

Decret de 31.08.11: Inscripció de la instal· lació alberg de joventut Pic de l’Àliga, 
del municipi de Queralbs, al Registre d’instal· lacions 
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destinades a activitats de lleure amb infants i joves del CCR. 
Decret de 31.08.11: Inscripció de la instal· lació alberg de joventut Pere Figuera, del 

municipi de Planoles, al Registre d’instal· lacions destinades a 
activitats de lleure amb infants i joves del CCR. 

Decret de 31.08.11: Atorgar un incentiu de productivitat al professor de música, 
FM, per haver participat en els concerts de professors de 
l’Escola Comarcal de Música durant el mes de juliol. 

Decret de 31.08.11: Atorgar un incentiu de productivitat a la professora de música,  
VK, per haver participat en els concerts de professors de 
l’Escola Comarcal de Música durant el mes de juliol. 

Decret de 08.09.11: Esmenar un error material en el quadre que fixa els horaris de 
cadascuna de les parades de la Ruta 10, de transport escolar, 
detectat al Decret de 12 d’agost, d’execució del contracte de 
servei escolar. 

Decret de 13.09.11: Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Campelles per la 
redacció d’una memòria valorada per la millora de 
l’abastament de xarxa d’aigua potable al municipi de 
Campelles. 

Decret de 13.09.11: Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Ribes de Freser per la 
redacció del projecte executiu de la pavimentació del nucli de 
Ventolà. 

 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
NÚM. 19. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
 
Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen a 
continuació: 
 
Resolució de 19.05.11: Atorgar a l’Ajuntament de Ribes de Freser un permís per a la 

utilització del servei de neteja de clavegueram i instal· lacions 
de sanejament de la zona SAIDA. 

Resolució de 19.05.11: Aprovar la liquidació per a l’Ajuntament de Ribes de Freser 
per la utilització del servei de neteja de clavegueram i 
instal· lacions de sanejament de la zona SAIDA. 

Resolució de 19.05.11: Atorgar a l’Ajuntament de Campdevànol, un permís per a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram i instal· lacions 
de sanejament de la colònia Pernau i del col· legi del municipi 

Resolució de 19.05.11: Aprovar la liquidació per a l’Ajuntament de Campdevànol per 
la utilització del servei de neteja de clavegueram i 
instal· lacions de sanejament de la colònia Pernau i del col· legi 
del municipi. 

Resolució de 19.05.11: Atorgar a l’Ajuntament de Ripoll, un permís per a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram i instal· lacions 
de sanejament del Consorci Ripollès Desenvolupament. 
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Resolució de 19.05.11: Aprovar la liquidació per a l’Ajuntament de Ripoll per la 
utilització del servei de neteja de clavegueram i instal· lacions 
de sanejament del Consorci Ripollès Desenvolupament. 

Resolució de 20.05.11: Atorgar a l’Alberg la Farga, del municipi de Queralbs, un 
permís per a la utilització del servei de neteja de clavegueram 
i instal· lacions de sanejament. 

Resolució de 20.05.11: Atorgar a l’empresa Cafè Canaules, del municipi de Ripoll, 
un permís per a la utilització del servei de neteja de 
clavegueram i instal· lacions de sanejament. 

Resolució de 23.05.11: Procedir a fer el pagament d’ajuts individuals de menjador 
escolar als germans D, I i AMM. 

Resolució de 26.05.11: Atorgar a Rialb de Queralbs, del municipi de Queralbs, un 
permís anual d’abocament d’aigües residuals amb camió 
cisterna. 

Resolució de 26.05.11: Atorgar a l’Alberg Marista, del municipi de Planoles, un 
permís puntual d’abocament d’aigües residuals amb camió 
cisterna. 

Resolució de 26.05.11: Atorgar a l’Alberg la Farga, del municipi de Queralbs, un 
permís anual d’abocament d’aigües residuals amb camió 
cisterna. 

Resolució de 27.05.11: Aprovar l’expedient 9/2011, de generació de crèdits per 
ingressos. 

Resolució de 27.05.11: Aprovar l’expedient 10/2011, de generació de crèdits per 
ingressos. 

Resolució de 30.05.11: Aprovar l’expedient 11/2011, de generació de crèdits per 
ingressos. 

Resolució de 31.05.11: Atorgar a l’Alberg Pere Figuera, del municipi de Planoles, un 
permís anual d’abocament d’aigües residuals amb camió 
cisterna. 

Resolució de 02.06.11: Atorgar a la treballadora del CCR, MFG, un ajut social per 
matrimoni. 

Resolució de 06.06.11: Atorgar al Consorci Ripollès Desenvolupament, del municipi 
de Ripoll, un permís per a la utilització del servei de neteja de 
clavegueram i instal· lacions de sanejament. 

Resolució de 06.06.11: Que la Intervenció del CCR doni de baixa els crèdits detallats 
que consten com a pendents en la comptabilitat de la 
corporació. 

Resolució de 14.06.11: Requerir l’empresa Taxis Roura, adjudicatària del servei 
públic del transport escolar, perquè en un termini de deu dies 
hàbils presenti la documentació relativa a assegurances i 
inspecció tècnica dels vehicles relacionats.  

Resolució de 14.06.11: Requerir l’empresa Jordi Coma, adjudicatària del servei 
públic del transport escolar, perquè en un termini de 10 dies 
hàbils presenti la documentació relativa a l’assegurança dels 
vehicle relacionat.  
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Resolució de 14.06.11: Requerir l’empresa Creu Roja Espanyola a Ripoll, 
adjudicatària del servei públic del transport escolar, perquè en 
un termini de 10 dies hàbils presenti la documentació relativa 
a la inspecció tècnica del vehicle relacionat.  

Resolució de 27.06.11: Autoritzar el pagament d’ajut individual de menjador escolar 
de l’alumne MSA, amb la corresponent compensació de 
deute. 

Resolució de 27.06.11: Autoritzar el pagament d’ajut individual de menjador escolar 
de l’alumna SVAQ. 

Resolució de 05.07.11: Exposar al tauler d’anuncis de la corporació la relació de 
subvencions atorgades durant el segon trimestre de l’any 2011 
i publicar-les al BOP. 

Resolució de 09.07.11: Procedir a fer la compensació amb l’Ajuntament de Ripoll en 
concepte de devolució per ingressos indeguts, per un import 
de 678,44 € 

Resolució de 14.07.11: Atorgar a l’Ajuntament de Ribes de Freser un permís per a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram i instal· lacions 
de sanejament de l’escola i de la font de Ribes Altes. 

Resolució de 14.07.11: Aprovar la liquidació per a l’Ajuntament de Ribes de Freser 
per la utilització del servei de neteja de clavegueram i 
instal· lacions de sanejament de l’escola i de la font de Ribes 
Altes. 

Resolució de 15.07.11: Atorgar a l’Ajuntament de Ripoll un permís per a la utilització 
del servei de neteja de clavegueram de les dutxes dels 
vestuaris de la piscina municipal i del WC de l’escola Tomàs 
Raguer. 

Resolució de 15.07.11: Aprovar la liquidació per a l’Ajuntament de Ripoll per la 
utilització del servei de neteja de clavegueram de les dutxes 
dels vestuaris de la piscina municipal i del WC de l’escola 
Tomàs Raguer. 

Resolució de 15.07.11: Atorgar a l’Ajuntament de Ribes de Freser un permís per a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram de la carretera 
de Pardines. 

Resolució de 15.07.11: Aprovar la liquidació per a l’Ajuntament de Ribes de Freser 
per la utilització del servei de neteja de clavegueram de la 
carretera de Pardines 

Resolució de 15.07.11: Atorgar a l’Ajuntament de Ribes de Freser un permís per a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram de l’escola del 
municipi. 

Resolució de 15.07.11: Aprovar la liquidació per a l’Ajuntament de Ribes de Freser 
per la utilització del servei de neteja de clavegueram de 
l’escola del municipi. 

Resolució de 15.07.11: Atorgar a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses un 
permís per a la utilització del servei de neteja de clavegueram 
del bar del Palau de l’Abadia. 
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Resolució de 15.07.11: Aprovar la liquidació per a l’Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses per la utilització del servei de neteja de 
clavegueram del bar del Palau de l’Abadia. 

Resolució de 15.07.11: Atorgar a Rialb de Queralbs, del municipi de Queralbs, un 
permís per a la utilització del servei de neteja de clavegueram 
i instal· lacions de sanejament. 

Resolució de 15.07.11: Atorgar al senyor Pere Munell Isidro, del municipi de Ripoll, 
un permís per a la utilització del servei de neteja de 
clavegueram. 

Resolució de 18.07.11: Atorgar a l’Alberg dels Germans Maristes, del municipi de 
Planoles, un permís per a la utilització del servei de neteja de 
clavegueram. 

Resolució de 18.07.11: Atorgar al senyor Raül Duque un permís per a la utilització 
del servei de neteja de clavegueram a l’habitatge situat a Font 
Rubí, del municipi de Camprodon. 

Resolució de 18.07.11: Atorgar al Mas Bernador, del municipi de les Llosses, un 
permís puntual d’abocament d’aigües residuals amb camió 
cisterna. 

Resolució de 18.07.11: Atorgar a l’empresa SOMARSA, del municipi de Ripoll, un 
permís puntual d’abocament d’aigües residuals amb camió 
cisterna. 

Resolució de 18.07.11: Atorgar a l’empresa MAX-PLÀSTICS, del municipi de 
Queralbs, un permís puntual d’abocament d’aigües residuals 
amb camió cisterna. 

Resolució de 18.07.11: Atorgar al senyor JFDG, del municipi de Molló, un permís 
puntual d’abocament d’aigües residuals amb camió cisterna. 

Resolució de 16.08.11: Requerir als adjudicataris del servei públic del transport 
escolar perquè abans de l’inici del curs escolar 2011-2012 
aportin la documentació que es detalla. 

Resolució de 01.09.11: Establir la durada del curs escolar 2011-2012 de l’Escola 
Comarcal de Música del Ripollès. 

Resolució de 05.09.11: Procedir a la liquidació definitiva de les despeses de 
funcionament de l’Escola Comarcal de Música, corresponents 
al curs 2010-2011. 

 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
NÚM. 20. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE CONSELL DE GOVERN 
CORRESPONENTS A LES SESSIONS CELEBRADES ENTRE ELS DIES 17 
DE MAIG I 19 DE JULIOL DE 2011 
 
Es dóna compte de les actes de Consell de Govern números 10,11, 12, 13 i 14, 
corresponents a les sessions celebrades en dates 17 de maig, 7 i 21 de juny, i el 5 de 
juliol de 2011. 
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El Ple en queda assabentat. 
 
 
NÚM. 21. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
No se’n presenten. 
 
 
NÚM. 22. PRECS I PREGUNTES 
 
No se’n formulen. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a 
secretària, estenc aquesta acta. 
 
 
 
La secretària accidental     Vist i plau 

El president 
 
 
 
 
Marta Arxé i Llagostera     Miquel Rovira i Comas 


